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11 ص :

هار زاغآ 

ترایز جح و  نامزاس  نالوؤسم  زا  هبتریلاع  یتأیه  اب  هارمه  یناریا ، جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  مرتحم  هدنیامن  هرمع ، مایا  رد  هلاسهمه 
لئاسم و اب  کیدزن  زا  اـت  دـننکیم  رفـس  رون  راـید  هب  هرمع ، یگنهرف  ییارجا و  روما  دـنور  یـسررب  روظنمهب  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  و 
ار اهیتساک  لماوع  للع و  تیوقت و  ار  تبثم  روما  نآ ، زا  سپ  دننک و  ییاسانـش  ار  فعـض  توق و  طاقن  هدـش ، انـشآ  نارئاز  تالکـشم 

. دننک یشیدناهراچ  نآ  يارب  یسررب و 

85 / 6 خروم 1 / هبنشراهچ 

یلع دیس  هثعب ، للملانیب  نواعم  يودهم  فیرش  دمحم  نایاقآ  دندمآ و  هاگدورف  نویواپ  هب  يرهشير  هَّللاۀیآ  حبـص  هقیقد   9 تعاس 20 /
هاگنهنیدم هثعب ، ییارجا  نواعم  هدازدنوخآ  دیجم  نویناحور ، روما  نواعم  اینبرع  قداص  دمحم  شهوژپ ، شزومآ و  نواعم  رکسعیضاق 

. دیدرگ زاغآ  رفس  دندش و  امیپاوه  راوس  ناشیا  هارمه  هب  زین  يرصان  و 
ادج نیمز  زا  ار  بوبحم  راید  ناقاتشم  تفاکش و  ار  نامسآ  هنیس  امیپاوه 
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12 ص :
ِمادـقا تسد  رد  ياهراک  حیحـصت  تئارق و  هب  هدرک و  زاب  ار  دوخ  رتفد  باتک و  زا  رپ  كاس  هشیمه ، نوچمه  يرهـشير  ياـقآ  تخاـس .

يزاـجم شزوـمآ  هرود  يارب  هک  دوـب  یقـالخا  ياـهسرد  دنتـشاد ، هعلاـطم  تسد  رد  هـک  ار  ینتم  راـبنیا  دـندش . لوغـشم  ثیدـحلاراد 
لاح رد  ناشیا  دوب و  هدش  پیات  هدایپ و  راون  زا  نایوجـشناد  زا  یخرب  تمه  هب  سورد  نیا  دندوب . هدرک  سیردت  ثیدح  مولع  هدکـشناد 

. دننک هدامآ  پاچ  يارب  ار  نآ  ات  دندوب  نآ  ییاهن  حیحصت 
دنوادخ هکنیا  زا  دنسرخ  نادنخ و  طاشن ، اب  ناوج ، همه  دوب ؛ ییوجـشناد  ياهناوراک  زا  یکی  دندوب ، امیپاوه  رد  ام  هارمه  هک  یناوراک 

. تسا هدرک  اهنآ  بیصن  ار  رای  ياقل  قیفوت  تسا و  هدناوخارف  ینامهیم  هب  ار  نانآ  یگدنز ، نارود  نیرتهب  رد 
. تسا هدش  زاغآ  هک  تسین  شیب  یلاس  دنچ  هرمع  هب  نایوجشناد  مازعا 

ناناوج هک  دوش  لیدـبت  يدـنمونت  تخرد  هب  يزور  اپون  لاهن  نیا  درکیم ، روصت  یـسک  رتمک  تکرح ، نیا  ياهزور  نیزاـغآ  رد  دـیاش 
اب زورما  اــما  درادــب ، نوـصم  نمــشد  یگنهرف  نوخیبــش  مجاــهت و  زا  ار  ناــنآ  هداد ، رارق  دوـخ  تیاــمح  رتــچ  رد  ار  موـب  زرم و  نـیا 

رفس نیا  زا  هدش و  فرشم  هرمع  هب  هک  ینایوجشناد  زا 85 % شیب  هک  تسا  هدش  راکشآ  ناگمه  رب  هتفرگتروص ، یملع  ياهیجنسرظن 
ادیپ شهاک  اهنآ  رفس  زا  شیپ  یحور  ياهبارطضا  اهیتحاران و  هدیدرگ و  تیوقت  ناشدوجو  رد  ینید  ياهرواب  دناهتفرگ ، هرهب  ینارون 

. دناهدش رتراودیما  شیوخ  هدنیآ  هب  تبسن  تسا و  هدرک 
تبحص اهنآ  يارب  یقیاقد  هدمآ ، امیپاوه  نوفورکیم  رانک  يرهشير ، ياقآ  ِیسرپلاوحا  تهج  نایوجشناد  ندش  هدامآ  يارب  بناجنیا 
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13 ص :
سپـس مدرمـشرب . ار  يرهـشير  ياقآ  رفـس  فادها  هدومن و  يروآدای  ار  هرمع  زا  يروهرهب  يارب  يرایـشوه  موزل  رفـس و  تیمها  مدرک .

ياقآ دندرک . یسرپلاوحا  نانآ  زا  تبحـص و  نایوجـشناد  اب  کیدزن  زا  امیپاوه  ورهار  رد  تکرح  اب  هتـساخرب و  هیقف  یلو  مرتحم  هدنیامن 
یضعب دندرکیم . هقالع  راهظا  هتساخرب ، دوخ  ياج  زا  نانآ  دنتفرگیم  رارق  هک  نایوجشناد  ياهیلدنـص  زا  فیدر  ره  لباقم  يرهـشير 

. دنتفرگیم ملیف  مه  یخرب  سکع و  اهنآ  زا 
زا يدادعت  دنتساوخیم . دومنهر  ینارون  رفـس  نیا  زا  رتشیب  رتهب و  هچره  يرادربهرهب  يارب  رگید  ياهدع  دنتفگیم و  اعد  سامتلا  ياهدع 

و تسا ؟ مک  رفس  زا  شیپ  تاسلج  ارچ  دشن ؟ هداد  رفس  نیا  يارب  ییوجشناد  ماو  لاسما  ارچ  دنتفگیم : هدرمشرب  ار  دوخ  تالکشم  نانآ 
....

ياههرهچ نیا  دننک و  همیب  ار  دوخ  ییاهرفـس ، نینچ  اب  ام  ناوج  لسن  تسا  دیما  دوب . تیونعم  اب  هارمه  باذج و  ابیز ، يرادید  لاحرههب 
نیا نازاسهدنیآ  دناهداد ، رارق  لامک  هب  ندیسر  يارب  زاورپ ، لابود  نانوچ  ار  ود  نآ  دناهدز و  دنویپ  نامیا  اب  ار  ملع  هک  مّمـصم  ینارون و 

. دنشاب موب  زرم و 
هدایپ يارب  همه  داتـسیا و  صوصخم  هاگیاج  رد  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  تسـشن و  نیمز  هب  هدـج  هاگدورف  رد  اـمیپاوه  هقیقد   11 تعاس 55 /

. دندش هدامآ  ندش 
ججح تارـضح  یلو  دندوب ، هدمآ  لابقتـسا  هب  ناشناراکمه  زا  رفن  دـنچ  اب  هارمه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  لوسنکرـس  رفییاضترم  ياقآ 

ار نانآ  دندیسرن و  هاگدورف  هب  دندوب ، هدرک  تکرح  ریخأت  اب  یمک  نوچ  هثعب  داتس و  نازیزع  رگید  فیرشینیسح و  یلوکـشک و  مالـسا 
. میدرک تاقالم  هدج  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرگلوسنک  رد 
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14 ص :
دندمآ يرگلوسنک  هب  رهظ  کیدزن  دندوب ، هدمآ  ناتسبرع  هب  يرهشير  ياقآ  زا  شیپ  هک  زین  نامزاس  تقو  مرتحم  تسایر  یناهرز  ياقآ 

ياقآ تافیلأت  زا  باتک ، نتراک  دنچ  دیـسر  ربخ  رهظ  زامن  کیدزن  دش . هماقا  يرهـشير  هَّللاۀـیآ  تماما  هب  تعامج  زامن  ناذا ، زا  سپ  و 
. تسا هدش  فیقوت  هدـج  هاگدورف  نارومأم  طسوت  دـندوب  هدروآ  تأیه  هارمه  اینک  نادوس و  ياهتیـصخش  هب  ادـها  يارب  هک  يرهـشير 

يامیـس ربخ  هورگ  دوش . لاسرا  نادوس  هب  ناریا  زا  دننادرگرب و  ناریا  هب  امیپاوه  نامه  اب  ار  اهباتک  دـنداد  روتـسد  زین  يرهـشير  ياقآ 
هرمع هتسجرب  مهم و  تاکن  زین  رفس و  فادها  هداد و  ماجنا  يرهشير  ياقآ  اب  ياهبحاصم  تعامج  زامن  زا  سپ  ناریا  یمالسا  يروهمج 

: دنتشاد راهظا  خساپ  رد  ناشیا  دندش . ایوج  ار   85
بجوم دش ، هتفرگ  هک  یتامیمـصت  هتـشذگ و  لاس  ياهیـسررب  دناهدش و  فرـشم  هرمع  هب  ام  زیزع  نارئاز  زا  رفن  کیدزن 480  نونک  ات 

. دشاب رتهب  هتشذگ  لاس  هب  تبسن  یگنهرف  رظن  زا  مه  ییارجا و  رظن  زا  مه  يراج ، لاس  رد  ام  طیارش  ات  دیدرگ 
: دنتشاد راهظا  زین  ش  لاس 85 ه . جح  اب  هطبار  رد  ناشیا 

اما تسا ، هتفاـین  قـقحت  نونکاـت  هدـعو  نـیا  یلو  دـبای ، شیازفا  رفن  دودـح 5000  رد  جـح  هیمهـس  ات  هداد  دـعاسم  لوق  ناتـسبرع  تلود 
. مینک يزیرهمانرب  نآ  يارب  میناوتب  ات  دننک  مالعا  ار  نآ  ررقم  دعوم  رد  میراودیما 

: دندوزفا ناشیا 
ياهتیلاعف هیلک  اذل  دناهدومن ، مالعا  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   » لاس مانهب  بالقنا ، هنازرف  مظعم و  ربهر  ار  لاسما  هک  اجنآ  زا 
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15 ص :
. دش دهاوخ  يزیرهمانرب  ماجنا و  روحم  نیمه  ساسارب  زین  جح 85  یگنهرف 

لابقتسا يارب  هک  ینازیزع  نآ ، زا  سپ  دندش . توعد  راهان  فرص  يارب  همه  امیس ، ادص و  راگنربخ  اب  يرهشير  ياقآ  يوگتفگ  زا  سپ 
تمس هب  ناتسبرع ، تقو  هب  رهظ  زا  دعب  هقیقد   5 تعاس 30 / تحارتسا ، یمک  زا  سپ  تأیه  اب  هارمه  ام  دنتـشگزاب و  هکم  هب  دندوب  هدمآ 

. میدرک تکرح  هفحج 
دش مولعم  هار  نیب  رد  یلو  میورب ، لزانملا » نرق   » تاقیم هب  ندش ، مرحم  يارب  هدج  هب  دورو  زا  سپ  هک  دوب  نیا  رب  میمـصت  زاورپ  زا  شیپ 

مرحم هرجـش  دجـسم  زا  هشیمه  دندشیم ، هکم  مزاع  اجنآ  زا  سپـس  هدمآ و  هنیدم  هب  ادتبا  هلاسهمه  هکنیا  لیلدهب  هیقفیلو  هدنیامن  هک 
ناشیا میوش و  مرحم  هفحج  زا  ات  دش  نیا  رب  رارق  ورنیا  زا  دـناهدرکن ، ادـیپ  ار  اجنآ  زا  نتـسب  مارحا  هفحج و  هب  نتفر  تصرف  دـناهدش و 

. دنریگ رارق  هطقنم  نیا  رد  هدشداجیا  تارییغت  نایرج  رد  کیدزن  زا  زین 
مارحا يارب  مدوب ، هدش  فرـشم  جح  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  لاس 59  رد  مراد  دایهب  هدـنب  تسا . رتمولیک  دودح 180  هفحج  ات  هدج  هلـصاف 

غبار هب  ادتبا  سوبوتا ، هدننار  تشادـن . دوجو  یبسانم  تاناکما  هفحج  غبار و  هقطنم  رد  نامز  نآ  میدـمآ . هفحج  هب  ندـش  مرحم  نتـسب و 
هب یتـمحز  هچ  اـب  دوب . ینـش  یکاـخ و  زین  هفحج  هب  غبار  هداـج  درک . راوس  دـنتفگیم  دـلب »  » يو هب  هک  اـمنهار  ناونعهب  ار  يدرف  دـمآ و 

هقطنم نیا  رد  اههدننار ، ًالومعم  دنتخورفیم . نارئاز  هب  ار  بآ  دندوب و  هتـشاذگ  اجنآ  هباتفآ  يدادـعت  بآ و  عبنم  دـنچ  میدیـسر . هفحج 
. دندمآیم هفحج  هب  دایز  يراوشد  اب  نارئاز  دندرکیم و  مگ  ار  هداج 
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. دناهدرک داجیا  ییوشتسد  مامح و  لیبق  زا  یبوخ  تاناکما  هدش و  تلافسآ  ریسم  هَّللادمحب  زورما  اما 

. تسا ینیرفآلوحت  دنمهوکش و  بیجع ، هظحل  میتسب . مارحا  هدرک ، تین  اشع ، برغم و  زامن  زا  سپ  میدیـسر ، هفحج  هب  برغم  کیدزن 
یبوخهب ار  وا  راکشآ  ناهن و  هک  يدنوادخ  تسا ، هداتسیا  دنوادخ  رضحم  رد  دنکیم  ساسحا  یناحور ، يونعم و  تاظحل  نیا  رد  ناسنا 

نامیپ هک  نانآ  هب  و  دریذپیم . فطل  رس  زا  ار  هدمآ  قح  ِراید  هب  ِناسنا  نیا  تسا ، هتـشاد  هک  ییاهيراکمنادن  اهيدب و  همه  اب  دنادیم و 
. دریذپیم شیوخ  تفایض  رد  ار  اهنآ  دنکیم و  ياهژیو  فطل  زین  دناهدمآ  ادخ  هاگرد  هب  نامیشپ  اما  هتسکش ،

يوگلا اب  میدرک و  جراخ  نت  زا  ار  تیـصعم  هانگ و  سابل  هتفگ ، ساپـس  تشذـگ  فطل و  یگرزب و  همه  نیا  رطاخهب  ار  دـنوادخ  زین  اـم 
: میتفگ یگدنمرش  لامک  رد  رابکشا و  ینامشچ  اب  هداتسیا و  هلبقهبور  دنوادخ ، رضحم  رد  مارحا ،»  » ینعی تمایق  سابل 

. کیبل کل  کیرش  ال  کلملاو ، کل  ۀمعّنلاو  دمحلا  ّنإ  کیبل ، کل  کیرش  کیبل ال  کیبل ، مهللا  کیبل 
يدومن و توعد  دوخ  فطلهب  ارم  کیل  منیبیمن ، دوخ  رد  ینـشور  هطقن  چـیه  هکنیا  اب  اجک ؟ هناـخ  نیا  بحاـص  اـجک و  نم  ادـنوادخ !

ارم مهاوخیم  وت  زا  هنازجاع  میوگیم و  ساپـس  تمعن  همه  نیا  رطاخهب  ار  وت  يدناشن . تتمحر  ناوخ  رب  يدـناوخارف و  شیوخ  يوسهب 
ایو بویعلاراتـس  ای  بونذـلاراّفغ ، اـی  مهد ؛ رارق  یگدـنز  روحم  ار  وت  هشیمه  يارب  منیزگ و  يرود  ناطیـش  زا  اـت  ینک  مکمک  يریذـپب و 

. ةرخآلاو ایندلا  یف  انمحرإ  نیمحارلامحرا ،
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17 ص :
ادتقا يو  هب  هیقب  داتسیا و  بارحم  رد  تشاد ، نت  رب  زین  مارحا  سابل  دوب و  هتخیر  شیاههناش  يور  هک  دنلب  ییاهوم  اب  یناوج  زامن ، ماگنه 
ياوه لاح و  رد  تولخ و  دـنوادخ  اب  ياهشوگ  رد  سکره  میدـناوخ و  ار  اشع  برغم و  زامن  يرهـشير  ياقآ  تماما  هب  زین  اـم  دـندرک .

. دوب شیوخ 
. میدرک تکرح  هکم  فرطهب  هدمآ  نوریب  دجسم  زا  هقیقد   7 تعاس 30 /

. دـنتخورفیم یکاروخ  مزاول  مارحا و  لیاسو  اهنآ  رد  هدـش و  داجیا  یگزاتهب  هک  دوب  هزاـغم  دـنچ  درک  بلج  دوخ  هب  ار  نم  رظن  هچنآ 
. دننکیم راک  اجنیا  رد  هک  تسا  يدارفا  نارگراک و  هب  طوبرم  ًالامتحا  هک  تسا  هدش  هتخاس  دجسم  یکیدزن  رد  مه  هناخ  يدادعت 
. ماهدرکن ادیپ  ار  نآ  رادید  قیفوت  هتشذگ ، لاس  دنچ  رد  هنافسأتم  اما  دراد ، رارق  هفحج  يرتمولیک  دودح 5  هلصاف  رد  زین  مخ  ریدغ 

سیلپ تموکح ، اـب  هدـعاقلا  ياـهيریگرد  ناتـسبرع و  رد  هدـمآ  دوجوهب  هژیو  طیارـش  لـیلدهب  میدرک . تکرح  هکم  يوـسهب  لاـحرههب 
یکیدزن رد  هکم ، هب  دورو  زا  سپ  دـننکیم . لرتنک  ار  اـهلیبموتا  تّدـش  هب  و  هتفاـی ، شرتسگ  شیتـفت  طاـقن  دراد . ياهژیو  ياـهتبقارم 

. دندرک تیاده  هدش ، عقاو  هورم  کیدزن  هک  لتیفوس »  » لته هب  ار  ام  مارحلادجسم 
هب نایاقآ  زا  کیره  نآ ، زا  سپ  میدرک و  یـسرپلاوحا  مالـس و  هدرک ، دروخرب  يروانف  مولع و  ریزو  يدـهاز  رتکد  ياقآ  اب  لته  یبال  رد 
ات میتسناوت  ام  دوب و  تولخ  ًاتبـسن  دجـسم  میدـمآ . مارحلادجـسم  هب  يودـهم  ياقآ  اب  هارمه  هتفرگ ، وضو  زین  نم  دـنتفر . دوخ  ياـهقاطا 

. میدرگزاب لته  هب  هداد  ماجنا  ار  هرمع  لامعا  هقیقد   12 دودح 30 /
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18 ص :

85 / 6 هبنشجنپ 2 /

زا یطوسبم  شرازگ  دندیـسر و  هیقف  یلو  مرتـحم  هدـنیامن  روـضح  هب  يرکـسع  و  فیرـش ، ینیـسح  یلوکـشک ، مالـسا  جـجح  تارـضح 
. دندرک رکشت  نایاقآ  تامدخ  زا  زین  يرهشير  ياقآ  دندناسر . ناشیا  راضحتسا  هب  ار  هرمع  مایا  رد  دوخ  ياهتیلاعف 

نانآ رارقتسا  لحم  هبطرق »  » لته هب  نایوجـشناد  اب  رادید  يارب  زامن  هماقا  زا  سپ  میدمآ و  مارحلادجـسم  هب  زامن ، هماقا  يارب  رهظ  کیدزن 
. میدمآ

ار يرهـشير  ياقآ  نایاقآ ، زا  رگید  یعمج  تراـیز و  جـح و  ناـمزاس  تقو  مرتحم  تساـیر  یناـهرز  ياـقآ  مولع ، ریزو  يدـهاز  ياـقآ 
. دندرکیم یهارمه 

ام دوب و  مکاح  یبوخ  یمیمـص  ياضف  دـندرکیم ، تیاضر  راهظا  نایوجـشناد  ًالومعم  دوب و  لوبق  لباق  دوجوم  تاناکما  لـته و  طـیارش 
. میتشگزاب شیوخ  رارقتسا  لحم  لته  هب  نایوجشناد  اب  رادید  راهان و  فرص  زا  سپ 

ياقآ هسلج  نیا  رد  دیدرگ . رازگرب  اهلته  تباث  ناریدـم  روضح  اب  ياهسلج  هّکم  نوتیارـش  لته  رد  رهظ  زا  دـعب  هقیقد   4 تعاس 30 / رد 
: تفگ درک و  هئارا  دوجوم  تیعضو  زا  یشرازگ  تداعس  هرمع  هکم  داتس  لوؤسم  داژنردخ 

شخب رد  تسا . هدش  هفاضا  اهلته  تیفرظ  هب  دیدج  تخت  رازه  هد  دادعت  يراج  لاس  رد  دناهدمآ . هرمع  هب  رئاز  دودح 480000  نونکات 
(1) میاهتشاد . هنیدم  هب  زاورپ  دادعت 190  هدج و  هب  ریاناریا  زاورپ  نونکات 747  لقن  لمح و 

. دوشیم ماجنا  يدوعس  ییامیپاوه  طسوت  هنیدم  ياهزاورپ  رتشیب  - 1
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19 ص :
. دنتسه راک  هب  لوغشم  يراب  نویماک  سوبینیم و  سوبوتا ، هاگتسد  دودح 800  ام  لقن  لمح و  هکبش  رد 

: دوزفا يو 
ار لکـشم  نیرتـمک  اـم  يراـج  لاـس  هرمع  رد  عـقومهب ، مادـقا  تالکـشم و  ییاسانـش  هتـشذگ و  تاـیبرجت  زا  يریگهرهب  اـب  هناتخبـشوخ 

تروص باسح  هیوست  ناتسبرع  رد  دادرارق  فرط  ياهتکرش  اب  هامره  تسا . هتفای  هعسوت  لاسما  ناریدم  یگنهرف  ياهتیلاعف  میاهتشاد .
. میزاس مهارف  ار  نارئاز  تیاضر  هدرک  لمع  شیوخ  فیاظو  هب  یبوخهب  میناوتب  تایلمع  نایاپ  ات  تسا  دیما  دریگیم و 

زا یـشخب  رد  داد و  هئارا  هرمع  تایلمع  زا  یـشرازگ  ناتـسبرع  رد  ترایز  جـح و  ناـمزاس  یگدـنیامن  رتفد  لوؤسم  ناـینیما  ياـقآ  سپس 
«. میاهتشاد يرتمک  تالکشم  لاسما  ام  هدشداجیا ، ياهیگنهامه  وترپ  رد  هَّللادمحب  : » تفگ شیوخ  نانخس 

تقو تسایر  یناهرز  ياقآ  تاـیرظن ، عامتـسا  زا  سپ  دـندرک . حرطم  ار  دوخ  تاداهنـشیپ  تالکـشم و  کـیره  تباـث ، ناریدـم  هاـگنآ 
: تشاد راهظا  یهاتوک  نانخس  رد  نامزاس 

هنیدـم هکم و  زا  يرادـید  هرمع ، رد  يرهـشير  هَّللاۀـیآ  ترـضح  هدـنیامن  رکـسعیضاق  ياقآ  اب  هارمه  هدـنب  هرمع ، تاـیلمع  يادـتبا  رد 
شهاـک تالکـشم  حطـس  هک  تسا  صخـشم  زورما  هَّللادـمحب  دـیدرگ و  رداـص  ییاهلمعلاروتـسد  دـش و  ییاسانـش  تالکـشم  میتشاد .

. تسا هتفای  يریگمشچ 
نآ لح  يارب  تشاددای و  ار  هدنامیقاب  تالکشم  زین  نونکامه 
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. مینک یهدنامزاس  ار  هرمع  لاسما  زا  رتهب  میناوتب  هدنیآ  لاس  رد  ات  درک  میهاوخ  يزیرهمانرب 

راهظا نارـضاح  هب  نابعـش  بجر و  ياههام  دایعا  کیربت  نمـض  ناشیا  دـندرک . ینارنخـس  نارـضاح  يارب  يرهـشير  ياقآ  زین  نایاپ  رد 
: دنتشاد

تینارون و زا  مه  نازیزع ، امـش  اـت  مهاوخیم  دـنوادخ  زا  تسا . اـهراک  نیرتینارون  نیرتبوخ و  زا  یکی  ادـخ  هناـخ  نارئاز  هب  تمدـخ 
اههرهب نیرتهب  اضف  نیا  زا  دینکیم  ادیپ  هنیدم  هکم و  رد  هک  ییاهتصرف  رد  مه  دیوش و  دـنمهرهب  ادـخ  هناخ  نارئاز  هب  تمدـخ  تیونعم 
نوصم هانگ  زا  دوشن ، هناخ  نیا  بحاص  قشاع  ناسنا  ات  تسا . قح  ترـضح  تبحم  يایمیک  هرهب  نیمزرـس ، نیا  زا  هرهب  نیرتهب  دـیربب . ار 

. دنام دهاوخن 
: دندوزفا ناشیا 

هناخ نارئاز  هب  نارازگتمدخ  دیاب  تهج  نیمه  هب  دراد و  ياهژیو  تیمها  تالیکـشت  نیا  يربهر ، اب  هرمع  جـح و  میقتـسم  طابترا  لیلد  هب 
ره رگا  دراد و  ماظن  زا  مدرم  تیاضر  رد  یمیقتـسم  ریثأت  تیاضر  نیا  دننک . بلج  ار  نانآ  تیاضر  ات  دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  مامتها  ادخ ،

ناوت تیاهن  اب  مینک و  شالت  دـیاب  همه  ام  دوب . دـهاوخ  هزادـنا  هچ  رفـس  نیا  ریثأت  هک  دـید  دـیهاوخ  دـشاب ، طاـبترا  رد  رفن  اـب 5  رئاز  رفن 
. دنک بسک  يرتشیب  تیونعم  ینارون  ياضف  نیا  زا  دشاب و  یضار  رئاز  ات  میشوکب 

ياهشرازگ هَّللادمحب  و  دراد . جـح  هرمع و  زا  اهنآ  يونعم  يریگهرهب  رد  یمیقتـسم  ریثأت  نارئاز ، تیاضر  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هتکن 
تسا و دوبهب  هبور  طیارش  هک  دهدیم  ناشن  هدیسر 
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. منکیم يرازگساپس  رکشت و  ناراکردناتسد  نازیزع و  همه  زا  نم  تسا . هدش  رتمک  هتشذگ  هب  تبسن  تالکشم 

رازگرب مولع  ریزو  يدـهاز  ياقآ  روضح  اـب  لـیمک  ياـعد  مسارم  هماـمی  لـته  رد  ش . نابعـش 1427 ه . لوا  اب  دـش  فداـصم  هعمج  بش 
زا سپ  مق ، ناحادم  زا  هدازردیح  ياقآ  هدرک و  ینارنخـس  ییابطابط  يدهم  دیـس  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  مسارم  نیا  رد  دیدرگ .

. درک تئارق  ار  اعد  ییارسهیثرم ،

مولع ریزو  اب  رادید 

9 تعاس 20 / دندرک . رادید  ناشیا  اب  هدمآ و  يرهـشير  ياقآ  قاطا  هب  مولع  مرتحم  ریزو  يدـهاز  ياقآ  هقیقد   8 تعاس 45 / هعمج  زور 
. دندمآ ناشیا  رادید  هب  یناتسیس  یمظعلا  هَّللاۀیآ  ترضح  هثعب  مرتحم  ياضعا  زین  هقیقد 

امنهار ناریدم  اب  هسلج 

هـسلج يادتبا  رد  داژنردخ  ياقآ  میدرک . تکرـش  هرمع  ياهناوراک  يامنهار  ناریدم  هسلج  رد  هدمآ ، لیـصا » لاتـسیرک   » لته هب  سپس 
«. دیسر دنهاوخ  رفن  هب 4500  تایلمع  نایاپ  ات  هک  میاهتشاد  امنهار  ریدم  دودح 3800  نونکات  : » تشاد راهظا 

: تشاد راهظا  هدرک  هراشا  هسلج  نیا  يدوجو  هفسلف  هب  یهاتوک  نانخس  رد  زین  یناهرز  ياقآ 
رد رضاح  نازیزع  زا  اذل  تسامنهار ، ناریدم  تارظن  عامتسا  فده ، »
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22 ص :
«. دننک نایب  ار  شیوخ  تارظنهطقن  ایوگ  هاتوک و  ات  مهاوخیم  هسلج 

زا یخرب  دـندرک . ناـیب  ار  شیوـخ  تارظن  یمیمـص  زاـب و  اًـلماک  ییاـضف  رد  هدـمآ  نوـفورکیم  تشپ  بـیترتهب  اـمنهار  ناریدـم  هاـگنآ 
یسررب و نارهت  رد  ات  دیدرگ  تشادای  هدنامیقاب  تاکن  دش و  هداد  خساپ  هطوبرم  نالوؤسم  طسوت  هسلج  نامه  رد  هدش  حرطم  تالکـشم 

. ددرگ مادقا  اهنآ  لح  يارب  سپس  دوش و  یسانشراک 
هَّللاۀیآ دننک . ینارنخـس  نارـضاح  يارب  ات  دندرک  توعد  هیقف  یلو  مرتحم  هدـنیامن  زا  هدومن ، رکـشت  نارـضاح  زا  نایاپ  رد  یناهرز  ياقآ 

: دندومرف دوخ  نانخس  زا  یشخب  رد  يرهشير 
ناناوج رد  یقالخا  یحور و  لوحت  داجیا  يارب  هدیدرگ ، مهارف  هرمع  هب  زیزع  نازومآشناد  نایوجشناد و  مازعا  يارب  هک  یتیفرظ  زا  دیاب 

رتشیب هچره  يرادربهرهب  يارب  ار  هار  میهاکب و  تالکـشم  مجح  زا  میناوتیم  رادـقم  ره  اـت  مینک  شـالت  همه  مینک . يرادربهرهب  یبوخهب 
. میزاس راومه  نارئاز  یقالخا  يونعم و 

هکم داتس  زا  دیدزاب 

دیدزاب فلتخم  ياهشخب  زا  يرهـشير  ياقآ  ادـتبا  میتفای . روضح  يرقلاّما  عراش  يادـتبا  رد  عقاو  قفا  نامتخاس  رد  هعمج ، زامن  زا  سپ 
قارع یثعب  میژر  ياهنادنز  رد  اهلاس  هک  دنتسه  ینارگراثیا  ناگدازآ و  دنـشابیم  راکهب  لوغـشم  داتـس  رد  هک  ییاهورین  رتشیب  دندرک ،

هب طوبرم  روـما  لـماک  صـالخا  اـب  ّصاـخ و  مظن  اـب  نازیزع  نیا  دناهتـشگزاب . یمالـسا  نهیم  هب  راـختفا  يدنلبرـس و  اـب  هدوـب و  راـتفرگ 
. میتشگزاب دوخ  ناکسا  لحم  هب  نآ  زا  سپ  میدوب و  داتس  ياضعا  نامهیم  ار  راهان  دنهدیم . ناماس  ار  نارازگهرمع 
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23 ص :

نازومآشناد اب  رادید 

روضح رازگهرمع  نازومآشناد  ناکـسا  لحم  سابعلاقدنف »  » رد  85 / 6 خروم 3 / هعمج  زور  رهظ  زا  دعب  ناهارمه  يرهـشير و  هَّللاۀـیآ 
هَّللالجع مظعألا  هَّللاۀیقب  مان  اب  يدورس  ناتـسلگ ، ناتـسا  نازومآشناد  دورـس  هورگ  دورو ، ماگنه  دندرک . وگتفگ  رادید و  نانآ  اب  هتفای ،

يزومآشناد و هرمع  نالوؤسم  اب  هارمه  هاگنآ  دـیدزاب و  نازومآشناد  رارقتـسا  لـحم  زا  سپـس  دـندرک . تئارق  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 
. میدمآ لته  تاعامتجا  نلاس  هب  ناهارمه 

و داد . هـئارا  يزوـمآشناد  هرمع  ییارجا  روـما  دـنور  زا  یـشرازگ  ینادـمه  ياـقآ  نآ  زا  سپ  درک و  ارجا  هماـنرب  يرگید ، دورـس  هورگ 
: دندومرف دوخ  تاراهظا  زا  یشخب  رد  ناشیا  دندرک . ینارنخس  نازومآشناد  يارب  هیقف  یلو  مرتحم  هدنیامن  هاگنآ 

تـسود ار  امـش  دـنوادخ  رگا  دـیاهدش ، فرـشم  ینارون  رفـس  نیا  هب  دوخ  یگدـنز  هرود  نیرتـهب  رد  هک  دیـشاب  رکاـش  دـیاب  ار  دـنوادخ 
. دیدمآیمن راید  نیا  هب  یناوج  نارود  رد  تشادیمن ،

: دندوزفا سپس 
يونعم ياضف  نیا  زا  دیناوتیم  ات  هدنامیقاب  تدم  نیا  رد  دینک  یعس  اذل  دراد ، يدایز  تاکرب  امش  يونعم  يدام و  یگدنز  يارب  رفس  نیا 
دنوادخ هک  هنوگنامه  دنک  تسرد  دزاسب و  شدوخ  يارب  ار  امش  ات  دیهاوخب  دنوادخ  زا  دیتسه و  ادخ  كاپ  نانامهیم  امش  دینک . هدافتسا 

ياهنوگهب دیهاوخب  دنوادخ  زا  مداد . شرورپ  متخاس و  دوخ  يارب  ار  وت  نم  یسْفَِنل ؛» َُکتْعَنَطْـصاَو  : » دیامرفیم هدرک و  باطخ  یـسوم  هب 
. دیشاب ترضح  نآ  تمدخ  رد  هشیمه  دوش و  ناتبیصن  وا  یلو  رادید  هک  دنک  تیبرت  ار  امش 
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24 ص :
: دندومرف سپس  ناشیا 

دوخ اهنتهن  دوشن و  شوماخ  امـش  دوجو  رد  تینارون  نیا  دینک  یعـس  تسا ، هتـشاد  امـش  هب  یناوارف  تایانع  ینارون  رفـس  نیا  رد  دنوادخ 
. دیهد یتشآ  ادخ  اب  ار  اهنآ  و  دیرادزاب ، ندرک  هانگ  زا  مه  ار  نارگید  هکلب  دیدرگن  هانگ  درگ 

. میدش مارحلادجسم  مزاع  برغم  زامن  ندناوخ  يارب  هدرک ، یظفاحادخ  نانآ  اب  نازومآشناد ، طاشن  روش و  نایم  رد  هاگنآ 

هرمع نویناحور  اب  رادید 

ياقآ مالـسالاۀجح  رادید  نیا  يادتبا  رد  دـندرک . رادـید  هرمع  نویناحور  اب  ناهارمه  يرهـشير و  هَّللاۀـیآ  ، 85 / 6 خروم 4 / هبنـش  زور 
هئارا هرمع  رد  نویناحور  درکلمع  هثعب و  یگنهرف  ياههمانرب  زا  یـشرازگ  همرکم ، هکم  رد  هثعب  یگدنیامن  رتفد  لوؤسم  فیرـش  ینیـسح 

مرتحم هدنیامن  نایاپ  رد  دنتخادرپ و  اهناوراک  رد  دوجوم  تالکـشم  یخرب  دوخ و  تارظنهطقن  هئارا  هب  نویناحور  نایاقآ  سپـس  دـنداد .
: دنتشاد راهظا  ناشنانخس  زا  یشخب  رد  ناشیا  دندرک . ینارنخس  نارضاح  يارب  هیقفیلو 

نویناحور نابز  زا  ار  لکـشم  نیرتمک  زورما  هَّللادـمحب  ماهدوب ، نونکات - لاس 1370  زا  نارئاز - تمدـخ  رد  هدـنب  هک  ییاهلاس  لوط  رد 
هک مه  یتالکشم  میراودیما  هدیدرگ و  فرطرب  یـساسا  تالکـشم  زا  يرایـسب  هناتخبـشوخ  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  مدینـش و  راوگرزب 

. ددرگ عفترم  يدوزهب  هدنامیقاب 
یتالکشم هدرتسگ ، عیسو و  مجح  نیا  اب  یتایلمع  هک  تسا  یعیبط 
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25 ص :
. میشاب عناق  دوجوم  عضو  هب  دیابن  دوش و  لح  مه  رادقم  نیمه  درک  شالت  دیاب  نکیل  دشاب ، هتشاد  مه 

. دنیامن يریگیپ  ناریا  رد  ار  نانآ  طسوت  هدش  حرطم  بلاطم  ات  دنداد  هدعو  نارضاح  هب  ناشیا 
يوگتفگ کی  رد  هدش ، انـشآ  همرکم  هکم  رد  هثعب  یگدنیامن  رتفد  ياهتیلاعف  اب  کیدزن  زا  ات  میدمآ  هریزجلا  لته  هب  رادید  نیا  زا  سپ 

، فلتخم ياهشخب  زا  دیدزاب  زا  سپ  مییوگب . دیـشابنهتسخ  اهنآ  هب  نمـضرد  عامتـسا و  ار  نانکراک  تاداهنـشیپ  تارظنهطقن و  هنامیمص 
هدنیامن عالطا  هب  دوخ  ناراکمه  یگنهرف  ياهتیلاعف  هثعب و  يراج  ياههمانرب  زا  یشرازگ  فیرشینیسح  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح 

. دندناسر هیقف  یلو  مرتحم 
: تفگیم اهنآ  زا  یکی  دنتشاد ، یندینش  بلاج و  تاکن  نارضاح  زا  یضعب 

نیموصعم همئا  نابز  زا  هک  یبط  ثیداحا  هرابرد  یمک  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  سپ  مدـش و  ورهبور  يریازجلا  کشزپ  کی  اـب  هنیدـم  رد 
ار یقاور  باوخ  رد  شیپ  يدنچ  تشاد : راهظا  متـسه  یناریا  نم  دـیمهف  هکنآ  زا  سپ  مدرک و  تبحـص  يو  اب  هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع 

. اضّرلا مامإلا  اذه  رُز  دیوگیم : نم  هب  یسک  دراد و  دوجو  نآ  رد  يربق  هک  مدید 
. میتشگزاب لته  هب  دنداد و  هئارا  نانآ  هب  ییاهدومنهر  اهنآ ، زا  رکشت  نمض  يرهشير  هَّللاۀیآ  نارضاح ، بلاطم  ندینش  زا  سپ 

. دنتشاد روضح  هسلج  نیا  رد  يرهشير  ياقآ  اب  رادید  يارب  زین  ناهفصا  ياملع  زا  یماما  نسح  دیس  جاح  ياقآ  هَّللاۀیآ 
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26 ص :

هنیدم تمس  هب  تکرح 

زور دنداد . ناکـسا  کیبنفوم  لته  رد  ار  ام  میدیـسر و  هنیدـم  هب  بش  تعاس 11  میدش ، هرونم  هنیدـم  مزاع   85 / 6 خروم 4 / هبنش  رصع 
هَّللامالک زا  دـنچ  یتایآ  ادـتبا  میتشاد ، کیبنفوم  تاعامتجا  نلاس  رد  اـهلته  تباـث  ناریدـم  اـب  ار  هسلج  نیلوا  حبـص  تعاس 10  هبنـشکی 

راضحتـسا هب  ار  هرونم  هنیدم  هب  طوبرم  هرمع  ییارجا  دـنور  زا  یـشرازگ  هنیدـم  داتـس  لوؤسم  دـنمهرف  ياقآ  سپـس  دـش ، توالت  دـیجم 
: تفگ دوخ  تاراهظا  زا  یشخب  رد  يو  دناسر .

ار يرتهب  تامدخ  میاهتسناوت  لاسما  نارئاز ، قوقح  زا  عافد  تداعس و  هرمع  يدوعس و  ياهتکرـش  نیبامیف  ياهدادرارق  داوم  يریگیپ  اب 
مینک و بلج  رتـشیب  ار  نارئاز  تیاـضر  میاهدرک  یعـس  تیفیک  دوـبهب  اـب  زین  زکرمتم  تخپ  هنیمز  رد  میهد . هئارا  هتـشذگ  لاـس  هب  تبـسن 

تامدـخ هدـنیآ  رد  ناراـکمه  ناتـسود و  صـالخا  يراکادـف و  اـب  زین  هتـشذگ و  تاـیبرجت  دوـجوم و  تاـناکما  هب  هجوـت  اـب  میراودـیما 
. مییامن هئارا  ار  يرتهتسیاش 

دننک هئارا  هرمع  يراج  روما  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  تاداهنـشیپ  تارظن و  ات  دنتـساوخ  اهناوراک  تباث  ناریدم  زا  يرهـشير  هَّللاۀـیآ  سپس 
شیوخ نانخس  نمضرد  ییوجـشناد  هرمع  داتـس  زا  هانپنادزی  ياقآ  دنتخادرپ . دوخ  تارظنهطقن  نایب  هب  یلبق  تقو  اب  اهنآ  زا  يدادعت  هک 

: تشاد راهظا 
قوقح دـنریگیم  میمـصت  شرهاوخ  ناشیا و  دوب . دادـما  هتیمک  ریگبيرمتـسم  هک  میتشاد  ییانیبان  رتخد  يوجـشناد  نایوجـشناد ، نیب  رد 

لوپ میتفرگ  میمـصت  زین  ام  دوب . هدـمآرد  انیبان  رهاوخ  نیا  ماـن  هب  هعرق  هک  دـنوش  فرـشم  هرمع  هب  ود  نآ  زا  یکی  هدومن و  عمج  ار  دوخ 
رهاوخ ات  مینادرگرب  يو  هب  ار  هرمع 
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27 ص :
. دوش فرشم  دناوتب  مه  شرگید 

قـشع هب  دوب  هدـش  داجیا  يو  رد  هک  یلوحت  هنیدـم و  هب  ندـمآ  زا  سپ  نکیل  دوبن ، یبهذـم  ياهداوناخ  زا  هک  میتشاد  يرگید  يوجـشناد 
: درکیم همزمز  ار  رعش  نیا  تشاد  هک  یشوخ  لاح  اب  دوب و  هدرک  یط  هدایپ  ياپ  اب  ار  هنیدم  طاقن  زا  يرایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دیآیم زاوآشوخ  هچ  شیاپ  همغن  يادص  دیآیم  رای  بشما  هک  شاب  تکاس  هنیس  رد  سفن 
: تشاد راهظا  ینانخس  یط  نامزاس ، تقو  تسایر  یناهرز  ياقآ  ناریدم ، تاراهظا  نایاپ  رد 

لیکـشت ناردارب و  نیا  کمک  هب  دنتـسه . اـهلته  تباـث  ناریدـم  هرمع ، هزوح  رد  راـکرپ  یمیمـص و  راـشقا  هلمج  زا  ریخا ، ياـهلاس  رد 
هزوـح رد  هک  زین  یتـالوحت  میزاـس . مهارف  رتـهب  تامدـخ  هئارا  يارب  ار  هار  میهاـکب و  تالکـشم  مـجح  زا  دـیاب  یـسانشراک  ياـههتیمک 

. دنک ادیپ  هعسوت  دیاب  هک  تسا  یکرابم  هعیلط  تسا ، ماجنا  لاح  رد  ییوجشناد  يزومآشناد و 
: دندومرف دوخ  نانخس  زا  یشخب  رد  ناشیا  دنتشاد . داریا  نارضاح  يارب  یبلاطم  يرهشير  هَّللاۀیآ  نایاپ  رد 
. میوگیم کیربت  ادخ  هناخ  نارازگتمدخ  امش  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  ترضح  هدنخرف  دالیم 

یف مالـسلاهیلع - نیـسُْحلِاب - ًاهیِجَو  َكَْدنِع  ینلعْجا  َّمهّللا   » هک تسا  نیا  میراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  هک  ییاهاعد  زا  یکی 
ماما ترضح  هلیسوهب  نم  هک  نک  يراک  ادنوادخ   (1) ةرخآلاو ؛» ایندلا 

ص 269 نیمألا ، دلبلا  ص 393 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، - 1
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28 ص :
. ترخآ رد  مه  ایند و  رد  مه  مشاب ، هتشاد  وربآ  وت  دزن  مالسلا  هیلع  نیسح 

. دوب دهاوخ  دنموربآ  مه  وا  ناگدنب  دزن  دشاب ، دنموربآ  ترخآ  ایند و  رد  ادخ و  دزن  ناسنا  رگا  هک  تسا  یعیبط 
: دندوزفا ناشیا 

. دیامرف لزان  ام  رب  ار  شتمحر  دنوادخ  ات  مینک  مهارف  دیاب  دوخ  ام  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هلیسوهب  دنوادخ  دزن  يدنموربآ  هنیمز 
يرادساپ تسا . مالسلا  مهیلع  تیبلها  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  نتفای  تیخنـس  دروآیم ، مهارف  ار  هنیمز  نیا  هک  يروما  زا  یکی 

. دنکیم داجیا  ار  تیخنس  نیا  نآرق  مالسا و  ياهشزرا  زا 
. مینک تمدخ  ادخ  هناخ  نارئاز  هب  هتشذگ  زا  رتنوزفا  رتشیب و  رتهب و  دیاب  مینک  وربآ  بسک  میهاوخب  رگا  زین  ام 

. دندرک يرازگساپس  هنامیمص  هرمع  نارازگراک  ناریدم و  همه  زا  دوخ  نانخس  نایاپ  رد  ناشیا 

امنهار ناریدم  اب  هسلج 

یط هسلج  يادتبا  رد  دمنهرف  ياقآ  میتشاد . امنهار  ناریدم  اب  يرادـید  کیبنفوم  لته  رد  رهظ  زا  دـعب  تعاس 5  هبنـشکی  زور  رهظ  زا  دعب 
تایلمع ینایاپ  ياههام  رد  اًلمع  ام  دـناهدش و  فرـشم  هرمع  هب  یناریا  رئاز  رازه  دـصناپ  دودـح  نونکات  تشاد : راـهظا  یهاـتوک  ناـنخس 

ار دوخ  تبحـص  دنـشاب ، هتـشاد  دوخ  ياههاگدـید  تارظن و  ناـیب  يارب  يرتشیب  تصرف  اـمنهار  ناریدـم  هکنیا  يارب  میراد و  رارق  هرمع 
. دنتخادرپ دوخ  تارظن  هطقن  هئارا  هب  کیره  امنهار  ناریدم  ناشیا  زا  سپ  منکیم . هاتوک 

تداعس هرمع  زین  نامزاس و  هثعب و  نالوؤسم  نانواعم و  زا  کیره  سپس 
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29 ص :
. دندومن داریا  زین  نانآ  يارب  ینانخـس  يرهـشير  هَّللاۀیآ  نایاپ  رد  دـندرک و  حرطم  ار  یتاحیـضوت  هدـش ، هئارا  تارظن  یخرب  اب  هطبار  رد 

: دنتشاد راهظا  ناشنانخس  زا  یشخب  رد  ناشیا 
نابأ فیعضلاب  ناعتسا  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  لوا  منکیم ؛ هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نابز  زا  نم 

. تسا هدرک  راهظا  ار  دوخ  یناوتان  فعض و  عقاو  رد  دهاوخب ، کمک  فیعض  دارفا  زا  سکره   (1) هفعض ؛» نع 
ای تالیکشت و  نآ  اب  هک  دنتسه  يدنمناوت  قیال و  ناراکمه  دوشیم ، هرادا  بوخ  یتالیکشت  دهد ، ناشن  دناوتیم  هک  ییاهرایعم  زا  یکی 

فعـض هناشن  ناوتان  فیعـض و  ناراکمه  تسا و  يوق  تیریدـم  تمالع  كاپ ، ملاس و  يوق ، ناراکمه  نتـشاد  دـننکیم . راک  ریدـم  نآ 
. تسا رتالاب  حوطس  تیریدم 

ایآ دنتـسه ؟ هنوگچ  نامناراکمه  مینیبب  دیاب  ییارجا  دُعب  رد  هچ  یگنهرف و  دُعب  رد  هچ  ترایز  جح و  ندرک  تیریدم  اب  طابترا  رد  زین  ام 
؟ دنرادروخرب مزال  توق  زا 

تقد  (2) هیلع ؛» تنأو  توملا  کیتأی  نأ  كّرُـسَی  يّذلا  لمعلا  رظنا  : » دومرف هک  تسا  نیا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلوم  نایب  رد  هک  مود  هتکن 
ماجنا نونکامه  ار  نامه  سپ  نالا ؛» هلعفاف  : » دومرف سپـس  يورب ؟ ایند  زا  نآ  ماـجنا  لاـح  رد  هک  يراد  تسود  ار  يراـک  هچ  نیبب  نک و 

. هدب
هتبلا تسا  راک  نیرتهب  امش  يارب  مه  ادخ  هناخ  نارئاز  هب  تمدخ 

ص 445 یبرع ،) ) ظعاوملاو مکحلا  نویع  یثیللا ، دمحم  نب  یلع  - 1
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30 ص :
. تسا اهراک  همه  رد  صالخا  نآ  طرش 

. دینک تمدخ  ادخ  هناخ  نارئاز  هب  ناج  لد و  اب  تیفرظ و  مامت  اب  دیناوتب  دنک و  لوبق  ار  امش  ياهشالت  تامحز و  دنوادخ  مراودیما 
سابعلا لضفلاوبا  ترضح  زین  نادیهش و  رورس  رالاس و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  تداعـس  اب  دالیم  تبـسانم  هب  هبنـشود  بش 

ياقآ هک  دیدرگ  رازگرب  یناریا  نارئاز  هدرتسگ  روضح  اب  ینشج  سلجم  هنیدملاراونا  لته  رد  البرک  زارفارس  دیشر و  رادملع  مالسلا  هیلع 
. دندرک ینارنخس  نارضاح  يارب  هسلج  نیا  رد  یطسوا  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح  دندرک . تکرش  نآ  رد  زین  ناهارمه  يرهشير و 

اهناوراک نویناحور  اب  رادید 

تـسرپرس هیقف و  یلو  مرتحم  هدنیامن  اب  هدیدجلاراصنا »  » لته رد  هنیدـم  رد  رـضاح  ياهناوراک  نویناحور   85 / 6 هبنـشود 6 / زور  حبص 
رد ار  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياهتیلاعف  زا  یشخب  یلوکشک  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  رادید  نیا  زاغآ  رد  دندرک . رادید  جاجح 

. دـندرک حرطم  ار  شیوخ  ياهداقتنا  اهداهنـشیپ و  اهرظنهطقن و  بیترت  هب  اهناوراک  مرتحم  نویناـحور  سپـس  تشاد . ناـیب  يراـج  لاـس 
ياهراپ رد  هرمع  نارازگراک  فیاظو  لخادت  هدرتسگ ، حطس  رد  هعیـش  دض  بتک  عیزوت  نارئاز ، نایناحور و  اب  نایباهو  بسانمان  دروخرب 
تارظن زا  یـشخب  اهناوراک و ...  ینارنخـس  تاسلج  يارب  بسانم  نلاس  دوبن  ناوناب ، زا  يدودـعم  طسوت  باجح  ندومنن  تاعارم  دراوم ،

هطبار رد  یناهرز  رکسعیضاق و  اینبرع ، نایاقآ  هاگنآ  دادیم . لیکشت  ار  نانآ 
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31 ص :
: دندرک داریا  حرش  نیا  هب  یبلاطم  يرهشير  هَّللاۀیآ  نایاپ  رد  دنداد و  هئارا  یتاحیضوت  هدشحرطم  تاکن  اب 

(1) کتبحمل »...  ینتظقیا  تقو  یفّالإ  کتیصعم  نع  هب  لقتناف  لوح  یل  نکی  مل  یهلا  »
میوگیم کیربت  هرمع  ییارجا  یگنهرف و  نارازگراک  تمدخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداعـس  اب  دالیم  ًاصوصخ  هینابعـش و  دایعا 

کیدزن شیوخ  ياهتمعن  یلو  هناـخ و  نیا  بحاـص  هب  ار  دوخ  شیپ  زا  شیب  میناوتب  اـم  همه  هسدـقم ، تاوذ  نیا  تکرب  هب  مراودـیما  و 
يونعم رفـس  نیا  رد  دـناوتیمن  دـنکن  ادـیپ  تسد  ادـخ  تبحم  يایمیک  هب  ناسنا  ات  میباـیتسد . قح  ترـضح  تبحم  ياـیمیک  هب  مینک و 
يایمیک هب  مدرم  ندرککیدزن  یگنهرف ، ياههنیمز  رد  ام  تکرح  يوس  تمـس و  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دشاب . هتـشاد  ار  مزال  يرادربهرهب 

. دشاب قح  تبحم 
: دندوزفا سپس  ناشیا 

رد هدایپ  هدیدرگ و  ادخ  قشاع  هدمآ و  اجنیا  هب  هک  تفگ  نخس  ییوجشناد  زا  درک ، هئارا  هتشذگ  زور  ناریدم  زا  یکی  هک  یشرازگ  رد 
. دناهدوبن یبهذم  یلیخ  زین  يو  هداوناخ  هکنیا  اب  تسا . هدرک  هلبآ  شیاهاپ  هک  هتفر  هار  يدح  هب  هنیدم 

یلع نب  نیـسح  ترـضح  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هسدقم  تاوذ  هب  یبایتسد  یهلا ، تبحم  يایمیک  هب  یبایتسد  ياههار  زا  یکی 
هَّللا دارأ  نم  « ؛ تفای تسد  ادخ  هب  دومیپ و  ار  هار  نیا  ناوتیم  اهنآ  هب  لسوت  اب  تسا . مالسلا  هیلع 

ص 298. ج 3 ، لامعألا ، لابقا  هینابعش ؛ تاجانم  - 1
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32 ص :
(1) مکب .» أدب 

: دندوزفا سپس  ناشیا 
نیرتهب لاسما  ام  هدش و  رتمک  یلیخ  هتشذگ  ياهلاس  هب  تبسن  تالکشم  هک  دوشیم  مولعم  دندرک ، حرطم  نایاقآ  هک  یتاکن  عومجم  زا 

ات مینک  شالت  دیاب  لاح  نیع  رد  اما  تشاد ، دـهاوخ  لابندهب  مه  ار  یتالکـشم  مجح ، نیا  رد  يراک  هک  تسا  یعیبط  میاهتـشاد . ار  هرمع 
. ددرگ عفترم  زین  هدنامیقاب  تالکشم  نیمه 

روشک جراخ  هب  دسر  هچ  ات  دش ، دیهاوخ  لکـشم  راچد  ًاعطق  دـینک  اجهباج  ار  رفن  رازه  دصـشش  دـیهاوخب  مه  ناریا  رد  رگا  نازیزع  امش 
. درادب دیؤم  قفوم و  فیاظو  رتهبهچره  ماجنا  رد  ار  ام  همه  دنوادخ  تسا . رتنوزفا  لکشم  یعیبط  روطهب  هک 

يرمع ياقآ  اب  رادید 

رادید هنیدم  نایعیش  یناحور  ياوشیپ  يرمع  ياقآ  اب  هدمآ و  هنیدم  رد  نایعیش  هینیسح  هب  ناهارمه  يرهشير و  هَّللاۀیآ  هبنشود  زور  رهظ 
. دندرک وگتفگ  و 

. تسا مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناوریپ  تمدخ  رد  نانچمه  الاب  نس  اب  هک  يدرمریپ 
: درک لقن  ار  ییابیز  هرطاخ  دوخ  یبرع  هب  هتخیمآ  یسراف  نیریش  نحل  نامه  اب  ناشیا 

اب نیعبرا  هب  هدنام  زور  دنچ  داتسرف . فجن  هب  لیصحت  يارب  ارم  مردپ 

ص 576 ج 4 ، یفاک ، ینیلک ، - 1
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33 ص :
لـسغ هدـمآ ، تارف  رانک  كرابم ، خیـش  مانهب  يدرف  هارمه  هب  زین  نم  دوب . مک  رایـسب  رئاز  البرک  رد  نامز  نآ  رد  مدـمآ . ـالبرک  هب  راـطق 

. میدمآ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  یلوم  ربق  رانک  میتخاس و  رطعم  ار  دوخ  هدیشوپ  سابل  سپس  میدرک .
فجن مزاع  هدـمآ  نوریب  سپـس  دوب . هدـشن  نم  بیـصن  یتراـیز  نینچ  نونکاـت  هک  میدرک  یبسچلد  رایـسب  تراـیز  دوب و  تولخ  یلیخ 

. میدش
زا جورخ  ماـگنه  مورب . مولعلارحب  دیـس  لزنمهب  متـساوخیم  هکنیا  لـثم  مدـید ، باوـخ  بش  کـی  مدـنام . فـجن  رد  هاـم  تشه  دودـح 

هتـسشن رد  مد  ترـضح  دناهتـسشن . دوب  نهپ  نآ  فک  زین  يریـصح  هک  يریـصح  ياهفرغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  مدید  هسردم ،
. تشاد هرجح  هسردم  نآ  رد  یتّبت و  دوب  ياهبلط  بجر  خیـش  منیبب . ار  نیـسح  مدنزرف  رئاز  بجر  خیـش  ات  ماهدمآ  نم  دندومرف : دـندوب و 

یتفر هنیدم  هب  رگا  دندومرف : تسا . نکمم  متفگ  يوریم ؟ هنیدم  هب  امش  دندیسرپ : نم  زا  ترضح  سپس  تسا . هدش  توف  نالا  يو  هتبلا 
. لیولا حیصی  دومرف : ارچ ؟ مدیسرپ : درگرب . ًاعیرس 

تعجارم زا  سپ  مدنام . مرح  رد  باتفآ  عولط  ات  متفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترایز  هب  متفرگ و  وضو  مدش ، رادیب  باوخ  زا  نم 
هینیـسح رد  مه  یمتخ  سلجم  مدـش . رثأتم  نم  تسا . هدرک  توف  امـش  ردـپ  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  دـندوب و  نم  رظتنم  اهیفجن  زا  رفن  هس 

مه ناشیا  دـندوب ، هدرک  ادـیپ  ربخ  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  یمظعلا  هَّللاۀـیآ  موحرم  اشع ، برغم و  زامن  زا  سپ  میتشاذـگ . اهیناهفـصا 
هنیدم تمـس  هب  هام  راهچ  دودح  زا  دعب  متـشاد ، هک  یتالکـشم  لیلد  هب  نم  دوش و  هتـشاذگ  نم  ردپ  يارب  یمتخ  سلجم  دـنداد  روتـسد 

هب لاحرههب  درگرب . هلجع  اب  یتفر  هنیدـم  یتقو  دـندومرف : نم  هب  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  ياـقآ  موحرم  تکرح  ماـگنه  مدرک . تکرح 
. مدمآ هنیدم 
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34 ص :
. مدنام فجن  رد  لاس 72  ات  متشگرب و  فجن  هب  میتشاد ، مردپ  توف  تبسانم  هب  هک  ییاههمانرب  مسارم و  يرازگرب  زا  سپ  هاگنآ 

هک یلاح  رد  دمآ و  یسک  ماهدیباوخ . یقاطا  رد  هک  مدید  باوخ  شیپ  هامود  تشاد : راهظا  شیوخ  تارطاخ  زا  يرگید  شخب  رد  ناشیا 
هدرک تکرح  هکم  فرط  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بکوم  تفگ : دوب  صخـشم  نیمز  يور  رد  شتکرح  ریـسم  وا و  ياپ  ياج 
فرص زا  سپ  دوب . ياهنامیمص  يونعم و  بوخ ، رایسب  رادید  لاحرههب  دییایب . ام  هارمه  ات  داد  میهاوخ  ربخ  مه  امش  هب  هَّللاءاشنا  تسا و 

. میتشگزاب لته  هب  راهان 
رئاز ناگتخیهرف  زا  یعمج  هسلج  نیا  رد  دـیدرگ ، رازگرب  لیخدلارـصق  تاعامتجا  نلاـس  رد  یهوکـشاب  نشج  هبنـشود  زور  رهظ  زا  دـعب 

. دنتشاد روضح 
يدـنبعمج و فلتخم  تاسلج  رد  هدـشحرطم  تالکـشم  لئاسم و  هرمع ، نارازگراک  اب  یتسـشن  رد   85 / 6 خروم 7 / هبنـشهس  زور  حبص 

. دش هتفرگ  مزال  تامیمصت 
نامحرلافویـض نارازگتمدخ  اب  کیدزن  زا  هتفای و  روضح  هثعب  رارقتـسا  لحم  لته  رد  حبـص  تعاس 11  ناهارمه ، يرهـشير و  هَّللاۀیآ 

تشاددای اهنآ  همه  هک  دندرک  حرطم  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دوجوم و  ياهییاسران  تالکـشم و  کیره  هسلج  رد  نارـضاح  دندرک . رادید 
یهاتوک نانخـس  رد  يرهـشير  هَّللاۀـیآ  زین  نایاپ  رد  دـیآ . لمعهب  مزال  تامادـقا  يریگیپ و  رفـس  زا  سپ  هلـصافالب  دـیدرگ  ررقم  دـش و 

: دندومرف
هب لاسما  يدیدج  ياههمانرب  منکیم . رکشت  دننکیم  شالت  هدیشک و  تمحز  هثعب  رد  هک  ینازیزع  رگید  یلوکشک و  ياقآ  بانج  زا  نم 

هدمآرد ارجا 
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. دوش هتساک  اهنآ  تیمک  زا  دنچره  ددرگ  ماجنا  يرتهب  تیفیک  اب  اهراک  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نکیل  تسا ، ریدقت  لباق  هک 

. دیاین شیپ  یصاخ  لکشم  ات  دینک  هنیزه  هدشنییعت  هجدوب  حطس  رد  هدرک و  ینیبشیپ  ادتبا  زا  زین  ار  اهراک  هجدوب 
. دنشاب دیؤم  قفوم و  ادخ  هناخ  نانامهیم  هب  رتشیب  رتهب و  هچره  تامدخ  هئارا  رد  نازیزع  همه  ات  مهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا 

هدرتسگ تکرش  اب  لیخدلارصق  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ترضح  تداعساب  تدالو  تبسانمهب  یهوکـشاب  نشج  هبنـشهس ، رهظزا  دعب 
ياقآ سپـس  دش . توالت  دیجم  هَّللا  مالک  زا  یتایآ  ادتبا  مسارم ، نیا  رد  دـیدرگ . رازگرب  هیقف  یلو  مرتحم  هدـنیامن  روضح  نایوجـشناد و 

رطاخهب هثعب  ناـمزاس و  زا  هئارا و  نیفیرـش  نیمرح  رد  نایوجـشناد  روضح  یگنوگچ  زا  یـشرازگ  ییوجـشناد  هرمع  هدـنیامن  هاـنپنادزی ،
. درک ینادردق  رکشت و  تسا  هدش  مهارف  اهنآ  يارب  هتشذگ  لاس  هب  تبسن  هک  يرتهب  تاناکما 

: تشاد راهظا  سپس  يو 
لاس نتـشاد 28  اب  نم  دناشیوخ . یگدنز  رد  نآ  ققحت  تیونعم و  لابندهب  رفـس  نیا  رد  دـناناوارف و  ياهدادعتـسا  هنیجنگ  نایوجـشناد 

. ماهدیدن رفس  نیا  زا  رتشخبرمث  رتهب و  ار  یگنهرف  تکرح  چیه  دوخ  رمع  خیرات  رد  هک  منکیم  مالعا  ًامسر  یگنهرف  راک  هقباس 
دوخ ینارنخـس  زا  یـشخب  رد  ناشیا  دـندرک . داریا  نایوجـشناد  هب  باـطخ  یتاـنایب  يرهـشير  هَّللاۀـیآ  هاـنپنادزی ، ياـقآ  نانخـس  زا  سپ 

: دندومرف
يارب هک  یکاپ  صلخم و  ناناوج  ینارون و  ياههرهچ  منیبیم . مسجم  دوخ  ناگدید  ربارب  رد  زورما  نم  ار  يونعم  هنحص  نیرتابیز  ًاتقیقح 

مارحا
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بلطم لصا  دراو  هکنیا  زا  شیپ  دنوشیم . هدامآ  قح  ترـضح  ینامهیم  رد  روضح  هناخبحاص و  رادید  يارب  تقیقحرد  تسود و  يوک 

زا نازیزع  امـش  رتهب  هچره  يرادربهرهب  يارب  دشاب  ياهمدقم  ات  منک  هئارا  ار  هتـشذگ  لاس  ییوجـشناد  هرمع  زا  یبایزرا  کی  ادـتبا  موشب ،
. يونعم ینارون و  رفس  نیا 

، زامن ندناوخ  رد  دناوتیم  هرمع  تسا . هدش  تیوقت  نایوجـشناد  زا  دودح 88 % ینید  ياهرواب  هرمع ، رفـس  رد  هک  دهدیم  ناشن  اهرامآ 
. دشاب هتشاد  شقن  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  نآرق  اب  سنا  یناور ، شمارآ  دنوادخ ، يوسهب  تشگزاب  هبوت و 

هزور دـناهدش  قفوم  هنیدـم  هکم و  مرگ  ياوه  رد  اهنآ  هب 20 % کیدزن  هدوب و  سونأم  نآرق  اـب  رفـس  نیا  رد  نایوجـشناد  زا  دودح 70 %
. دوش تیوقت  يراج  لاس  رد  تکرح  نیا  مراودیما  نم  تسا و  رازگهرمع  نایوجشناد  نیب  رد  تیونعم  دشر  رگناشن  اهرامآ  نیا  دنریگب .

: دندوزفا ناشیا 
طرـش نیلوا  هک  منک  ضرع  دـیاب  خـساپ  رد  میربب ؟ يرتـشیب  هرهب  ینارون  رفـس  نیا  زا  اـت  مینک  هچ  اـم  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  لاـح 

هیلع رقاب  ماما  ار  رفـس  تفآ  رفـس . ياهتفآ  اهبیـسآ و  فادها و  هب  تبـسن  تفرعم  تسا . تفرعم  رفـس ، نیا  يونعم  فادها  هب  یبایتسد 
ملحو هَّللا ، یـصاعم  نع  هزجحی  عرو  لاصخ : ثـالث  هیف  نکی  مل  اذإ  قیرطلا  اذـه  ُُکلْـسی  ْنَم  أَـبُْعی  اـم  : » دـناهدومرف ناـیب  نینچنیا  مالـسلا 

(1) هبحص .» نمل  ۀبحصلا  نسحو  هبضغ ، هب  کلمی 
: دندوزفا سپس 

هَّللا دنعف   » تیاور لقن  ساسارب  دیهاوخیم ، ترخآ  ایند و  رگا 

ج 2 ص 286 ، ج 4 ، یفاک : - 1
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هب ندرک  اعد  ندناوخ و  زامن  رد  دیشاب . هتشاد  دنلب  تمه  اهاعد ، رد  دیریگب . وا  زا  تسا ، ادخ  دزن  ترخآ  ایند و  ةرخآلاو »...  ایندلا  ُباوث 

ار قح  ترـضح  دوخ  هکلب  دیهاوخن ، تجاح  يارب  ار  ادخ  دیریگب . یهاوخادخ  يارب  يدـج  میمـصت  کی  دـینک . هجوت  رتشیب  نآ  تیفیک 
. درک دهاوخ  تیانع  وا  هب  ار  ترخآ  ایند و  زین  دنوادخ  تساوخ ، ار  ادخ  دش و  وجادخ  یسک  رگا  دینادب  دینک و  بلط 

يدنبعمج هسلج 

لئاسم لیکشت و  هرمع  نارازگراک  زین  هیقف و  یلو  مرتحم  هدنیامن  ناهارمه  نانواعم و  روضح  اب  ياهسلج  هبنشراهچ  زور  حبـص  تعاس 9 
. دیدرگ هئارا  يرهشير  هَّللاۀیآ  تمدخ  يدنبعمج و  فلتخم  تاسلج  رد  هدش  حرطم 

رد ناشیا  دندرک . حیرشت  ار  رفـس  جیاتن  هدرک  تکرـش  ینویزیولت  هبحاصم  کی  رد  هیقف  یلو  مرتحم  هدنیامن  حبـص  هقیقد   10 تعاس 30 /
: دندومرف دوخ  هبحاصم  زا  یشخب 

لصاح هک  میتشاد  داتس  هثعب و  ياضعا  نایوجشناد  نازومآشناد و  امنهار ، ناریدم  تباث ، ناریدم  نویناحور ، اب  یتاسلج  رفس ، نیا  رد  ام 
هب یناسرتمدـخ  يارب  يرتهب  ياهماگ  هدـنیآ  لاس  رد  میناوتب  اهنآ  يارجا  اب  اـت  میتشاد  هبوصم  دودح 40  دش و  يدـنبعمج  تاسلج  نیا 

. میرادرب ییارجا  یگنهرف و  ياههنیمز  رد  نارئاز 
: دندوزفا ناشیا 

ینعی 1385 ه. ) يراج لاس  ات  لاس 82  زا  اما  تسا ، هدوب  رفن  نویلیم  کی  دودـح  ش . لاس 1382 ه . ات  بالقنا  زاغآ  زا  نارازگهرمع  رامآ 
.( ش
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يوق تیریدـم  کی  اب  زج  یگنهرف  ییارجا و  رظن  زا  تیعمج  نیا  ندرک  هرادا  هک  تسا  یعیبط  تسا . هتفای  شیازفا  رفن  نویلیمود  هب  راـمآ 

. تسین نکمم 
: دندوزفا ناشیا 

میتسه نآ  لابند  هب  ام  تسا و  رادروخرب  يرتهب  تیفیک  زا  هتشذگ  ياهلاس  هب  تبسن  نارازگهرمع ، هب  يراج  لاس  رد  هدش  هئارا  تامدخ 
رفن رازه  دصتـشه  هب  ار  نارازگهرمع  ددع  دهد ، خساپ  اهیـسانشراک  رگا  هداد و  شیازفا  مه  ار  تیمک  تیفیک ، زا  ندش  هتـساک  نودب  ات 

. میناسرب
ار رهظ  زامن  میدرک . تکرح  هدج  يوسهبو  كرت  ار  رهـش  نیا  هنیدم ، رد  هرمع  نارازگراک  نالوؤسم و  هقردـب  اب  هبحاصم ، ماجنا  زا  سپ 

ياقآ بانج  یلبق  توعد  هب  هجوتاب  هدش و  هدج  دراو  رهظ  زا  دعب  میدرک و  هماقا  يرهـشير  هَّللاۀیآ  تماما  هب  هار  نیب  دـجاسم  زا  یکیرد 
یبوریان هب  ام  زاورپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  میدمآ و  يرگلوسنک  هب  ًامیقتسم  هدج ، رد  ناریا  یمالـسا  يروهمجمرتحم  لوسنکرـس  رفییاضترم 

زور دادماب  هقیقد   1 تعاس 30 / دودح  میدوب و  يرگلوسنک  رد  ار  هدنامیقاب  تعاسدـنچ  اذـل  دوب ، دادـماب  تعاس 3  دودـح  اینک  تختیاپ 
. میدرک تکرح  هدج  هاگدورف  تمس  هب   85 / 6 خروم 9 / هبنشجنپ 

رد ترایز  جح و  نامزاس  یگدنیامن  رتفد  لوؤسم  ناینیما  ياقآ  هدـج ، رد  ناریا  مالـسا  يروهمج  مرتحم  لوسنکرـس  رفییاضترم ، نایاقآ 
. دندرک هقردب  هاگدورف  ات  ار  ام  نایاقآ  زا  رگید  یعمج  لقن و  لمح و  داتس  لوؤسم  ییاضر  ياقآ  ناتسبرع ،

اب هارمه  يرهـشير  هَّللاۀیآ  دندرگزاب و  ناریا  هب  دعب  زور  ات  دندرک  یظفاحادخ  ام  اب  هدـج  هاگدورف  رد  زین  هدازدـنوخآ  اینبرع و  نایاقآ 
: نایاقآ

. دندش یبوریان  مزاع  هاگنهنیدم  یضترم  رکسعیضاق و  يودهم ،
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اینک مّود : لصف 

یبوریان يوس  هب  تمیزع 
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. دوب یلاخ  زاورپ  ياهیلدنـص  زا  يدایز  شخب  درک . مالعا  مین  تعاسهس و  ار  یبوریان  ات  هدـج  زا  زاورپ  نامز  تدـم  امیپاوه ، رادنامهیم 

امیپاوه رد  زامن ، تقو  ندیـسر  زا  سپ  میدرک . تحارتسا  یمک  یلبق ، یگتـسخ  هب  هجوتاـب  تشاد . رارق  فیدر 31  رد  ام  یلدنـص  هرامش 
. تسشن نیمز  رب  یبوریان  هاگدورف  رد  امیپاوه  هک  دادیم  ناشن  ار  دادماب  هقیقد   6 تعاس 40 / هبرقع  میدرک و  هماقا  ار  زامن 

ناراکمه زا  رفن  دنچ  یگنهرف و  مرتحم  نزیار  يددمیلع  ياقآ  اینک ، رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  مرتحم  ریفس  یـسیئر  ياقآ  هاگدورف  رد 
هنیمز رد  ار  یبوخ  شقن  هرود ، نآ  رد  دناهدوب و  ریفـس  اینک  رد  لاس  شـش  تدم  يودهم  فیرـش  ياقآ  دندوب . هدمآ  ام  لابقتـسا  هب  اهنآ 

. دناهدرک افیا  نآ  موادت  روشک و  ود  نیب  طباور  داجیا 
هتـشذگ رد  یـسیئر  ياقآ  دـننکیم . راک  اجنآ  رد  یلحم  دـنمراک  زین  يدادـعت  دراد و  یمـسر  يورین  رفن  شـش  اینک ، رد  ناریا  تراـفس 

رد یتدم 
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. تسا هدوب  هجراخ  روما  ترازو  تافیرشت  لک  ریدم  زین  ناشیا  تمس  نیرخآ  دناهدوب و  ریفس  نیپیلیف 

. دوب یلاع  فیطل و  رایسب  اوه  اما  یمیدق ، کچوک و  یبوریان ، هاگدورف 
. میدش ترافس  مزاع  هاگدورف  تافیرشت  لحارم  یط  زا  سپ 

هاگن کی  رد  اینک  يروهمج 

یگنهرف يداصتقا و  یسایس ، یلک  تاعالطا 

. اینک يروهمج  روشک : مان 
. درذگیم نآ  زا  اوتسا  طخ  هدش و  عقاو  یقرش  هرکمین  رد  اینک  تیعقوم :
. دراد رارق  دنه  سونایقا  رانک  رد  اقیرفآ و  قرش  رد  روشک  نیا  نینچمه 

زا دنه ، سونایقا  اب  یقرش  بونج  زا  نادوس ، اب  یبرغ  لامـش  زا  یپویتا ، اب  لامـش  زا  یلاموس ، یقرـش  لامـش  قرـش و  هیحان  زا  ناگیاسمه :
. تسا زرممه  اینازنات  اب  بونج  زا  ایروتکیو و  هچایرد  ادناگوا و  اب  برغ 

عبرم رتمولیک   582 / 646 تحاسم :
رفن  32 / 218 / 056 تیعمج :

. تسا رفن  نویلیم  هموح 3  اب  نآ  تیعمج  هک  یبوریان  تختیاپ :
دصرد  1 / 14 تیعمج : دشر  خرن 

. دنراد تنوکس  اهاتسور  رد  مدرم  هیقب  دوشیم و  لماش  ار  دصرد   25 نیشنرهش : تیعمج 
. دشابیم نآ  نایم  رد  يرپس  اب  زبس  خرس و  هایس ، گنر  هب  اینک : مچرپ 

رپس دـش و  هتخیر  اینک  يدازآ  يارب  وئام  تازرابم  لالخ  رد  هک  ینوخ  دامن  خرـس  تیقفوم ، حلـص و  گنر  دیفـس  اـقیرفآ ، گـنر  هایـس  )
رگنایب نیزرابم 
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(. تسا روشک  یضرا  تیمامت  زا  تظافح  اینک و  تنس  راختفا و 

لاس  52 یگدنز : هب  دیما 
(. دصرد  79 نانز 7 / نایم  رد  دصرد و   90 نادرم 6 / نایم  رد  %) 85 يداوس : اب  خرن 

رد زدیا  يرامیب  هب  التبا  تهج  زا  اینک  دنشابیم . زدیا  يرامیب  هب  التبم  رفن   1 / 200 ینعی 000 / روشک  تیعمج  دصرد   6 / 7 زدیا : يرامیب 
. دراد رارق  ناهج  مجنپ  هبتر 

. زدیا تیتاپه و  تیژننم ، دیئوفیت ، ایرالام ، جیار : ياهيرامیب 
. یسیلگنا يرادا : یمسر و  نابز 

هلاس دـصدنچ  روضح  تهجهب  یبرع  ناـبز  دـننکیم و  ملکت  دوخ  یموب  ياـهنابز  هب  فلتخم  یحاون  مدرم  ) یلحاوس یلم : یموب و  ناـبز 
(. تسا هدشهتخانش  ناناملسم  رثکا  يارب  اینک  قرش  رد  بارعا  مالسا و 

یخرب ساسارب  نابز و  هب 800  نآ  رامآ  لقادـح  تسا و  اراد  ناهج  رد  ار  لوا  ماقم  ینابز ، عونت  نابز و  رظن  زا  اـقیرفآ  تسا  رکذ  ناـیاش 
. دسریم زین  نابز  رازهود  هب  اهلقن 

ياـهداژن زا  ییاـهتیلقا  دـناهدومن . ترجاـهم  اـینک  هب  اـقیرفآ  هراـق  فلتخم  قطاـنم  زا  هک  تسا  هایـس  روـشک  نیا  مدرم  یلـصا  داژن  داژن :
. دنراد روضح  روشک  نیا  رد  زین  یناریا  برع و  ییاپورا ، ییایسآ ،

یسیلگنا طخلامسر :
(. تسا رالد  کی  لداعم  گنیلیش  ره 76  طسوتم  روطهب  ) گنیلیش لوپ : دحاو 

ياهروشک زا  لاس 1963  ربماسد  مهدزاود  رد  اینک  اینک : یلم  زور 
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خیرات 12 رد  اتاینکوموج »  » نینچمه دش . اتاینک » وموج   » يریزوتسخن هب  يرادنامرف  تموکح  ياراد  دیدرگ و  لقتـسم  عفانملا  كرتشم 

. دش نییعت  اینک  یلم  يروهمج و  زور  مان  هب  زور  نیا  دش و  يروهمجتسایر  تسپ  رادهدهع  ربماسد 1964 
، اول ویوکیک ، زا  دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دناهتفرگ  رارق  ییاسانـش  دروم  اینک  رد  نونکات  یگنهرف  هورگ  هلیبق و  ود  لهچ و  لیابق : دادعت 

. ییاسام نیجنلاک و  ابماک ، هیول ،
(. دنشابیم مهم  یلو  کچوک  ياهرهش  زا  زین  وروکان » ترودلا و  ، » وموسیک اسابموم و  یبوریان ، مهم : ياهرهش 

(. دنشابیم ناملسم  نآ  نانکاس  رثکا  هک  اقیرفآ  قرش  ردنب  نیرتگرزب  ) اسابموم یلصا : ردنب 
تیرثکا اب  اسابموم  ) یلحاس ناملـسم ،) ناـنکاس  اب 99 % ریجو  ) یقرش لامـش  دوشیم . میـسقت  ناتـسا  تشه  هب  روشک  يروشک : تامیـسقت 

( سوکاچاموبما ) یقرش ناتسا  وروکان ،) ) یلو تفیر  وموسیک ،) ) ازناین يرین ،) ) يزکرم اگماکاک ،) ) یبرغ یبوریان ،) (،) ناملسم نانکاس 
. يروهمج تموکح : عون 

. فلتخم بازحا  تیلاعف  اب  یناملراپ  یتموکح : متسیس 
. دشابیم زین  تلود  سیئر  هک  ییارجا  لماک  تردق  ياراد  یکابیک  ياقآ  تارایتخا : تموکح و  سیئر 

. دناناملسم رفن  نایم 26  نیا  زا  هک  دشابیم  هدنیامن  ياراد 222  ناملراپ :
. دشابیم وراباکهلوک  سیسنارف  ياقآ  هدهعرب  ناملراپ  تسایر  رضاح  لاح  رد 
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. دشابیم مدرم  میقتسم  يأر  قیرط  زا  سلجم  ناگدنیامن  روهمجسیئر و  باختنا  تاباختنا : هوحن 

يوس زا  تاـضق  تسا . هتفاـی  لیکـشت  دـشابیم  لـماک  ینوناـق  تاراـیتخا  ياراد  هک  یلاـع  هاـگداد  یـضاق  سیئر و 11  زا  هیئاــضق : هوـق 
. دشابیم اینک  ییاضق  هاگتسد  سیئر  وکاوسومآ  ياقآ  رضاح  لاح  رد  دنوشیم . هدیزگرب  روهمجسیئر 

مهم بازحا  دـنراد . هدـنیامن  اـینک  ناـملراپ  رد  بزح  نونکامه 50  یلو  تسین ، صخـشم  یـسایس  بازحا  قـیقد  دادـعت  یـسایس : بازحا 
. یلصا دروف  دشابیم )  DP اینک و دروف  ، LDP نآ مهم  بازحا  هک  یسایس  بزح  هدزیس  لماش  ) كران وناک ، زا ، دنترابع 

رایـسب شقن  اینک  رـضاح  لاح  رد  هتبلا  دـشابیم . ناتـسلگنا  اکیرمآ و  هب  هتـسباو  یبرغ و  روشک ، نیا  یجراخ  تسایـس  یجراخ : تسایس 
دصرد نیرتشیب  ًانمض  تسا . لاعف  رایسب  نادوس  یلاموس و  حلص  ياهوگتفگ  ماجنا  رد  دراد و  اقیرفآ  قرـش  هدزنارحب  هقطنم  رد  يروحم 

. دنهدیم لیکشت  اهییایپویتا  اهینادوس و  اهییایلاموس ، ار  روشک  نیا  رد  ناگدنهانپ 
، اهنآ زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  لاعف  وضع و  یللملانیب  ياهنامزاس  یمامت  رد  ًابیرقت  اـینک  یللملانیب : ياـهنامزاس  رد  تیوضع 

لنسرپ اب 12000  یبوریان  رد  نونکامه  دحتم ، للم  نامزاس  ییاقیرفآ  رقم  هلمج  زا  دناهدومن ، باختنا  دوخ  ییاقیرفآ  رقم  ناونعهب  ار  اینک 
. تسا رقتسم 

. دنشابیم اینک  رد  رتفد  ياراد  زین  فنوی  و  وئاف ، فسینوی ، وکسنوی ، ناگدنهانپ ، ناکسا  نامزاس 
روشک کی  ناونعهب  اینک  یلو  تسا ، تیحیسم  یمسر : بهذم 
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. تسا نایحیسم  اب  یسایس  تیمکاح  هتبلا  تسا . هدش  یفرعم  یبهذمریغ 

. دنهدیم لیکشت  ار  روشک  تیعمج  نایحیسم 60 %
اراد ار  کـیلوتاک ) ناتـستورپ و 32 % لـماش 45 % ) روشک تیعمج  هک 78 % تیحیـسم  زا  سپ  یمـسر  راـمآ  قبطرب  یبهذـم : ياـهتیلقا 

هریغ %2 و  يودـب 10 % یموـب  ناـیدا  ناوریپ  تسا ،) یعقاو 30 % مقر  هک  دـندقتعم  ناناملـسم  ) تـیعمج ياراد 10 % ناناملـسم  دشابیم ،
. دشابیم

اهیلیعامـسا و اـههرهب ، لـماش  نایعیـش  هعماـج  دـنهدیم . لیکـشت  بهذـم  یعفاـش  ياهینـس  ار  ناناملـسم  هعماـج  تیرثـکا  ناناملــسم :
. تسا يدهملا  یموب  نایعیش  اهيرشعینثا و 

وموج ییوم ، اتاینک ، یبوریان ، لماش ، یتلود  ياههاگـشناد  تسا . یـصوصخ  هاگـشناد  یتلود و 17  هاگـشناد  ياراد 6  اههاگـشناد : دادعت 
. دنشابیم ونسام  نوترگیا و  اتاینک ،

. تسا هاگشناد  لاسراهچ  هطسوتم و  لاسراهچ  ییادتبا ، لاس  تشه  ( 8 - 4 - 4 :) یشزومآ متسیس 
هتسجرب ملاع  ) رـصان یهللادبع  خیـش  ناناملـسم ،) یلاع  یـضاق  ) یعورزملا مظاک  دمحم  دمح  ناملـسم : یگنهرف  هتـسجرب  ياهتیـصخش 

(. یباهو یتفم  ) ملسم دمحم  ننست ،) لها  هتسجرب  ملاع  ) یش یلع  یش  یعیش ،)
تاعامج و هعمج و  همئا  ياروش  يدیـسوبلا ،) روسفورپ  تسایر  هب  اـینک  ناناملـسم  یلاـع  ياروش  ) مک پوس  مهم : یمالـسا  ياـهنامزاس 

یناهج عمجم  اناوب . هَّللادـبع  دـمحم  ياقآ  تسایر  هب  اینک  ینید  سرادـم  ناملعم  نمجنا  يوام ، یلع  خیـش  ياقآ  تساـیر  هب  اـینک  ظاـعو 
. هجوخ نایعیش  نویساردفنک  هب  هتسباو  نشیم  ملسم  لالب  هسسؤم  مالسلا ، مهیلع  تیبلها 
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ياسیلک سیئر  ) وجنا ياقآ  اینک و  ناتستورپ  ياسیلک  سیئر  ) میسوم افاتوم  کیلوتاک ،) ياسیلک  ) اگنوتا لانیدراک  یبهذم : ياهتیـصخش 

(. اسابموم
. یگناوم ترگوا ، وگانیتا ، وگوگنا و  هتسجرب : ناگدنسیون 

نـسح روسفورپ  مولع ،) ) وبمایدوا روسفورپ  یلیحاوس ،) ناـبز  ) وگوجنا یناـمیک  روسفورپ  یعورزم ، روسفورپ  یهاگـشناد : ياهتیـصخش 
. ییوتیگ يرم  روسفورپ  یلع ،

هماـنزور تـسخن و  هـبتر  رد  ژاریت 120000  اـب  نشین  یلید  ناـیم  نـیا  رد  هـک  دوـشیم  رـشتنم  هماـنزور  اینک 5  رد  يراتـشون : ياـههناسر 
تارظنهطقن اههاگدید و  راشتنا  هب  نآ  رابخا  رتشیب  تسا و  تلود  هب  هتسباو  زمیات  اینک  همانزور  ًانمض  دراد . رارق  يدعب  هبتر  رد  درادناتـسا 

. دراد صاصتخا  یتلود 
لاناک طـقف  ناـیم  نیا  رد  هک  تسا  تفاـیرد  لـباق  ییویدار  هاگتـسیا  ینویزیولت و 18  لاـناک  اـینک 8  رد  يریوصت : یتوـص و  ياـههناسر 
. دهدیم رارق  ششوپ  تحت  ار  روشک  لک  دوشیم و  هرادا  یتلود  یصوصخ و  لکشهب  تلود  تیامح  اب   KBC ینویزیولت ییویدار و 
باتک رشن  هنیمز  رد  اهنآ  زا  يدودحم  دادعت  اهنت  اهنآ  نایم  زا  هک  تسا  هدیـسر  تبثهب  یتاراشتنا  هسـسؤم  دودح 120  اینک  رد  تاراشتنا :
. تسا هتفای  راشتنا  فلتخم  ياههنیمز  رد  باتک  ناونع  دادعت 1384  لاس 2003  رامآ  ساسارب  دنیامنیم . تیلاعف  ریگمشچ  تروصهب 

یمالـسا يروهمج  ناملآ و  اکیرمآ ، ناتـسلگنا ، ياههناخترافـس  یگنهرف  شخب  ياههناخباتک  اینک ، یلم  هناخباتک  مهم : ياـههناخباتک 
. اینک یلم  ویشرآ  و  یبوریان ) يرادرهش  هب  هتسباو  ) نالیم کم  هناخباتک  ناریا ،
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(، اینک برغ  ) ایروتکیو هچایرد  اسابموم ، لحاوس  یلـسوبما ، ارام ، ییاسام  وروکان ، یبوریان ، یلم  ياـهكراپ  یتسیروت : یحیرفت ، نکاـما 

زکرم وروکاـن ،) کـیدزن  ) اوتـسا طـخ  وچیرک ،) یلاوح  ) اـیراگلوب مرگ  بآ  یبوریاـن ، شحو  تاـیح  هزوـم  راـشبآ ، ود  راـشبآ ، هدراـهچ 
. دنیامنیم دیدزاب  اهنآ  زا  یجراخ  رفن  نویلیم  کی  بیرق  هنایلاس  هک  كراپ  وروهوا  اینک و  سموب  اههفارز ،

. دراد دوجو  فالتخا  تعاس  + 0 لاس 5 / مود  هام  شش  رد  تعاس و  + 1 لاس 5 / لوا  هام  شش  رد  ناریا : اب  تعاس  فالتخا 
. هقیقد  6 برغم 45 / ناذا  1 و  رهظ 15 / ناذا  ، 5 ات 45 /  5 حبص 30 / ناذا  یعرش : تاقوا 

. تسا لاس  لوط  رد  زور  تفه  یمسر : تالیطعت 
. دنتسین رتشیب  هداوناخ  دنچ  روشک  نیا  رد  میقم  نایناریا  میقم : نایناریا 

ترازو ياـضما  هب   71 / 4 خـیرات 21 / رد  اـینک  يروـهمج  ا و  ا . نـیب ج . یگنهرف  ياـهيراکمه  مهاـفت  تشادداـی  یگنهرف : هماـنتقفاوم 
. تسا هدیسر  روشک  ود  گنهرف 

. یبوریان رهش  رد  کینیلیک  اب 2  ا  ا . رمحا ج . لاله  نامزاس  ناریا و  یگنهرف  ینزیار  ا ،. ا . ترافس ج . اینک : رد  ا  ا . ياهناگرا ج .
رد دـندرک و  مهارف  ار  روشک  ود  نایم  طباور  يرارقرب  هنیمز  یکرتشم  هیمالعا  رودـص  اـب  هامنابآ 1350  رد  اینک  ناریا و  یـسایس : طباور 

. دش ریاد  یبوریان  رد  ناریا  ترافس  لاس 1351 
. دوش اضاقت  أدبم  زا  دیاب  ناهج  ياهروشک  ریاس  يارب  هاگدورف و  رد  دیداور  ییاپورا  ًاضعب  ياهروشک  يارب  دیداور :

. دصرد  50 رقف : طخ  ریز  تیعمج  نازیم 
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. دصرد  40 يراکیب : خرن 

. غرممخت رویط و  كوخ ، زمرق ، تشوگ  ینبل ، تالوصحم  تاجیزبس ، هویم ، رکشین ، مدنگ ، ترذ ، هوهق ، ياچ ، يزرواشک : تالوصحم 
. نامیس یهام و  یمیشورتپ ، تادیلوت  یغاب ، تالوصحم  هوهق ، ياچ ، یتارداص : ياهالاک 

. لگنج یبآ و  ياهيژرنا  شحو ، تایح  روآزرا : یعیبط  عبانم 
. رالد درایلیم   5 / 7 یجراخ : یهدب 

: يرورض ياهنفلت 
2715338 - 2710873 ا 2711257 - ا . ج . ترافس :

318833 - 214352 ا : ا . ترافس ج . یگنهرف  ینزیار 
دورکراپ 863313 هرامش 2  دورگنگ 76093 ؛ هرامش 1  ا : ا . رمحا ج . لاله  کینیلک 

999 یناشن : شتآ  سنالوبمآ و  سیلپ ،
: هجوت

(1) دوش . هتفرگ  ناتسرهشدک  هرامش 0098 + یتسیاب  ناریا  اب  سامت  يارب  ًانمض  دشابیم . یبوریان 20  دک  اینک 00254 و  دک 

هاگدورف تمس  هب  تکرح 

رد ، 85 / 6 خروم 9 / هبنـشهس  زور  حبـص  هقیقد  یـس  تشه و  تعاس  دیـشک . لوط  لیبموتا  اب  تعاسمین  دودـح  ترافـس  اـت  هاـگدورف  زا 
سنادیزر

. دیدرگ تفایرد  اینک  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  ینزیار  زا  تاعالطا  نیا  - 1
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. میدرک تحارتسا  رهظ  کیدزن  ات  یگتسخ  لیلدهب  میدروخ و  هناحبص  ترافس 

مدق سنادیزر  هطوحم  رد  يرادقم  هدربن و  ناشباوخ  دننک ، تحارتسا  دندوب  هتـسناوتن  ار  بش  هکنیا  اب  يرهـشير  ياقآ  دش  مولعم  ًادـعب 
. دناهدوب لوغشم  هعلاطم  هب  مه  ار  یشخب  هدز و 

. میدرک هماقا  يرهشير  هَّللاۀیآ  تماما  هب  ار  زامن  ناذا ، زا  سپ  میدش و  تعامج  زامن  هماقا  هدامآ  همه  رهظ  کیدزن 
ناشیا اب  يرادـقم  دـندمآ . يرهـشير  ياقآ  ندـید  هب  مه  اینک  میقم  ینانبل  ياملع  زا  یـضترم  یـضترم  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 

. دش زاغآ  تأیه  يراک  همانرب  زامن ، راهان و  زا  سپ  میدرک و  وگتفگ 

یگنهرف ینزیار  زا  رادید 

دوب یبوریان  بوخ  ياههلحم  زا  یکی  رد  هک  اـینک  رد  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  ینزیار  ناـمتخاس  هب  رهظ  زا  دـعب  هقیقد   2 تعاس 30 /
. میدش انشآ  اجنآ  ياهتیلاعف  اب  کیدزن  زا  هدمآ و 

هک اجنآ  زا  دنراد و  تیلاعف  روشک  نیا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نزیار  ناونعهب  هک  تسا  هام  هد  لاس و  هس  دودح  يددـمیلع  ياقآ 
رد لاعف  مرگنوخ و  تبحـصشوخ و  يدرف  ناشیا  تشگ . دـنهاوخزاب  ناریا  هب  رگید  هام  کی  دودـح  ات  هتفاـی ، همتاـخ  ناـشیا  تیرومأـم 

. تسا هدش  عقاو  ینزیار  یکیدزن  رد  زین  سدق  رگلاغشا  میژر  ترافس  تسا . یگنهرف  هصرع 
اهنآ زا  یخرب  هب  هک  دنتـشاد  نایب  ار  یتاکن  مه  ناشیا  دـننک ، هئارا  ام  هب  روشک  نیا  هنیمز  رد  یتاـعالطا  اـت  متـساوخ  ناـشیا  زا  هار  نیب  رد 

: منکیم هراشا 
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تـسا نیا  مه  نآ  لیلد  دنرمـشیمرب و  رفن  نویلیم  هس  ار  اهنآ  اهرامآ  رد  یلو  دراد ، ناملـسم  نویلیم  هد  دودح  اینک  دندقتعم  اهیـضعب  - 

. دنهد هولج  مک  ار  ناناملسم  تیعمج  دادعت  هک 
. دنراد اهیباهو  اب  يدیدش  تافالتخا  دنفلاخم و  اهنآ  اب  تنس ، لها  رثکا  نکیل  دنراد ، يدایز  تیلاعف  اینک  رد  اهیباهو  - 

. تسا هدوب  هایس  هراق  رد  مالسا  جیورت  زکرم  رهش  نیا  دناناملسم . اسابموم  رهش   75% - 
يدادعت مه  زونه  هک  دناهتشاد  روضح  روشک  نیا  رد  هدمآ و  اینک  هب  یناریا  ياهچولب  زا  ياهدع  اهيزاریـش و  زا  يدادعت  هتـشذگ ، رد  - 

. دنتسه اهنآ  زا 
. دراد دوجو  اجنیا  رد  زین  رمحالاله  کینیلک  دنراد ، تنوکس  اجنیا  رد  مه  یناریا  رجات  ود 

. دراد دوجو  رتمک  اجنیا  رد  طسوتم  هقبط  دنمتورث ؛ ای  دنتسه و  ریقف  ای  اینک  مدرم  - 
. میراد یبوریان  رد  ناتسودنه  ياههجوخ  زا  هعیش  رفن  دودح 700  ام  - 

. دنیوگیم هرهب  اهنآ  هب  هک  دنتسه  لاعف  اجنیا  رد  مه  یلیعامسا  نایعیش 

. دنتسه کیلوتاک  ناتستورپ و 24 % % 36 دنایحیسم ؛ اینک  مدرم  بلغا  - 
نانآ دناهدرک . بذج  دوخ  يوسهب  مه  ار  اهناملسم  یخرب  هنافسأتم  روشک  نیا  رد  مکاح  رقف  لیلدهب  دنراد و  یناوارف  تیلاعف  اهیحیـسم 

رظنرد اهنآ  يارب  هک  ییاههرود  هب  هجوت  اب  دنتسرفیم و  جراخ  هب  هدرک ، هیسروب  ار  اهنآ  ییاسانـش و  ار  دادعتـسا  اب  ياهناوج  زا  يدادعت 
. دنریگیم رارق  نایحیسم  تمدخ  رد  دندرگیمرب و  روشک  هب  هدش  یحیسم  دندرک ، ادیپ  یلاع  تالیصحت  هکنآ  زا  سپ  دناهتفرگ 
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، دربیم لیئارـسا  هب  لاـس  رد  ار  اـینک  ناـناوج  زا  رفن  رازه  ود  دودـح  تسین . هرهبیب  اـهتیلاعف  هنوـگنیا  زا  زین  سدـق  رگلاغـشا  مـیژر  - 

میژر نیا  يارب  اًلمع  دنریگیم و  هدهعرب  ار  نانآ  یتاپمس  هتـشگزاب ، اینک  هب  صـصخت  نتفای  زا  سپ  دزومآیم و  نانآ  هب  ار  ینف  ياهراک 
. دننکیم راک 

نیا جیار  لوپ  دـنریگیم . قوقح  رالد  ات 300  اهترافـس 200  یلحم  یموب و  نادـنمراک  یخرب  تسا . دایز  رایـسب  اینک  رد  يرادان  رقف و 
. تسا رالد  کی  اب  ربارب  گنیلیش  ره 72  نونکامه  تسا و  گنیلیش  روشک 

. تسا اهیلیئارسا  تسد  لگ ، شرورپ  ياچ و  نوتیز و  تشک  هب  طوبرم  عرازم  نیرتهب  - 
. دنادجسم ياراد 84  رگید  ناناملسم  اما  دنراد ، دجسم  ود  اهنت  نایعیش  یبوریان ، رد  - 

: دندرکیم راهظا  دوخ  نانخس  زا  یشخب  رد  زین  یضترم  یضترم  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح 
زا شنادنزرف  دسریم و  یفوتم  ردارب  هب  ثرا  هب  شرسمه  دوریم ، ایند  زا  هداوناخ  درم  هک  هاگنآ  اینک ، رد  دوجوم  لیابق  زا  یـضعب  رد  - 

. دنوشیم بستنم  مود  ردپ  هب  سپ  نآ 
قـالط نکیل  دوـشیم ، داـجیا  قارف  دـنوش ، ادـج  رگیدـکی  زا  درم  نز و  دـنهاوخب  رگا  تـسین . قـالط  یلو  تـسه ، جاودزا  اـجنیا  رد  - 

! دنهدیمن
. تسا مک  رایسب  هنافسأتم  اما  دننکیم ، نآرق  تساوخرد  یلیخ  دناریقف ، رایسب  یگنهرف  رظن  زا  ناناملسم  - 

. تسا اهنآ  یساسا  لکشم  یتخبدب  رقف و  ینماان و  دناساسح . ریغ  كرحت و  مک  دنتسین ، دوخ  يادرف  رکف  هب  اجنیا  رد  مدرم  - 
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اسیلک کی  هب  قلعتم  یصوصخ  هاگشناد  هس  نیا  هک  دراد  یصوصخ  هاگـشناد  هس  یتلود و  هاگـشناد  تفه  تسا . ینارگ  رهـش  یبوریان  - 

. تسا
. تسا اجنآ  رد  نیمز  هرک  يور  ناسنا  نیرتیمیدق  تلکسا  هک  دراد  دوجو  یبوریان  رد  ياهزوم  - 

. دراد لدتعم  ییاوه  بآ و  لاس  لوصف  یمامت  رد  هدش ، عقاو  اوتسا  طخ  رد  اینک  هک  اجنآ  زا  - 

اینک ناناملسم  ياروش  ياضعا  سیئر و  اب  رادید 

دیتاسا زا  يدیـسوب  رافغلادـبع  روسفورپ  ياـقآ  اـب  اـت  میدـمآ  یبوریاـن  نیـشنریقف  ياـههلحم  زا  یکی  هب  رهظ  زا  دـعب  هقیقد   3 تعاس 30 /
ناشیا هلاسلهچ  يومعرسپ  دش  مولعم  نامتخاس  هب  ام  دورو  زا  سپ  میـشاب . هتـشاد  رادید  اینک  ناناملـسم  یلاع  ياروش  سیئر  هاگـشناد و 

نمـض ناشیا  دـش و  هتفگ  تیلـست  هدربمان  هب  ییاپرـس  اذـل  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  هسلج  رد  دـنناوتیمن  ناشیا  هدـش و  توف  ياهثداح  رد 
. تفر درک و  یظفاحادخ  یهاوخرذع 

سیئر بئان  دـماحلا  رمعلا  نیـسح  فیرـش  ياقآ  ناناوج و  ياروش  سیئر  ودانلا » نسح   » ياـقآ اـینک ، جـح  سیئر  نیـسح  فیرـش  ياـقآ 
، ینید قباوس  یسیلگنا  نابز  هب  نارضاح ، زا  رکشت  نمض  يودهم  فیرـش  دمحم  ياقآ  دنتـشاد . روضح  رادید  نیا  رد  ناناملـسم  ياروش 

یگنوگچ زا  یشرازگ  نیسح  فیرـش  ياقآ  سپـس  درک . یفرعم  نارـضاح  هب  ار  ناشیا  درمـشرب و  ار  يرهـشير  هَّللاۀیآ  یـسایس  یملع و 
: تفگ دوخ  شرازگ  زا  یشخب  رد  يو  داد . هئارا  روشک  نیا  ترایز  جح و  هرادا  يریگلکش 

روما رد  هدشداجیا  یناماسبان  زا  سپ  يدالیم ، لاس 1996  رد 
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ای نامزاس  سیـسأت  راتـساوخ  تشون و  اـینک  هجراـخ  روما  ترازو  هب  ياهماـن  ناتـسبرع ، رد  اـینک  تقو  ریفـس  ییاـینک ، جاـجح  هب  طوبرم 

. دش روشک  نیا  رد  جح  رما  یهدناماس  جاجح و  روما  هب  یگدیسر  يارب  ياهسسؤم 
هنیمز نیا  رد  ياهسسؤم  ای  نامزاس  ات  تساوخ  اهنآ  زا  تشون و  اینک  ناناملـسم  یلاع  ياروش  هب  ياهمان  نآ ، لابندهب  هجراخ  روما  ترازو 

ياهسـسؤم جـح ، رما  اب  طبترم  دارفا  رگید  اههجوخ و  یترفاسم ، ياهسناژآ  روضح  اب  مه  اینک  ناناملـسم  یلاـع  ياروش  دـننک . سیـسأت 
يارب مزال  ياهیگنهامه  داجیا  هسـسؤم ، نیا  لیکـشت  زا  فدـه  درک . داجیا  ناناملـسم  یلاع  ياروش  رظن  ریز  اینک » جـح  هسـسؤم   » ماـنهب

، روشک نآ  رد  هطوبرم  نالوؤسم  اب  ناتسبرع  رد  اینک  ریفس  نایم  رمتسم  طابترا  داجیا  یترفاسم ، ياهسناژآ  تالکـشم  عفر  جاجح ، مازعا 
يارب ییاذغ  داوم  نیمأت  اهلته ، تیعـضو  یـسررب  روظنمهب  جح ، مسارم  زا  شیپ  هتفه  کی  ات  رثکادح  هسـسؤم  ياضعا  زا  رفن  دنچ  مازعا 

. دوب زاین  دروم  تاکرادت  رگید  جاجح و 
جح هب  رفن  دودح 1500  هلاسهمه  نیگنایم  روطهب  مدرم ، یلام  رقف  هلمج  زا  فلتخم  لیالدهب  هک  دوب  رفن  هلاسهمه 2000  اینک  جح  هیمهس 

. تسا هدوب  رفن  میاهتشاد 1800  جح  هب  رئاز  مازعا  اب  هطبار  رد  هک  يرامآ  نیرتشیب  و  دناهدیدرگ . مازعا 
همانرب نیا  يراج  لاس  رد  هک  تسا  هدرک  توعد  جـح  هب  ار  رفن  هاجنپ  دـصکی و  ات  دـصکی  نیب  هنالاس  ناتـسبرع  تلود  شیپ ، لاس  هس  زا 

هکم و یمومع  نکاما  رد  جاجح  تماقا  ناتسبرع ، تلود  ربماتپس  هدزای  ثداوح  زا  سپ  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدش  یفتنم 
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دادعت لیلد  نیمه  هب  هتفای و  شیازفا  جح  هنیزه  اذل  دندرگ ، رقتـسم  لزانم  اهلته و  رد  ات  تسا  هتـساوخ  نانآ  زا  هدرک و  عونمم  ار  هنیدـم 

. تسا هدرک  ادیپ  شهاک  جاجح 
جاجح هب  یناسرتمدخ  ناکما  لیلد  نیمه  هب  دـننکیم و  رداص  ازیو  لماوع  زا  رفن  لهچ  يارب  اهنت  اینک ، هب  هتفای  صاصتخا  هیمهـس  يارب 

. درادن دوجو  بولطم  حطس  رد 
. دننکیم تفایرد  نارئاز  زا  رالد  دودح 2000  مه  اهسناژآ  یخرب  هتبلا  تسا . رالد  دودح 1500  اذغ  نودب  رئاز  ره  جح  هنیزه 

ياههمیخ کیدزن  هلاسهمه  ینم  رد  ییاینک  جاجح  ياههمیخ  تسا و  هیرفعج »  » و هلفسم »  » هقطنم هکم ، رد  ییاینک  جاجح  تنوکس  لحم 
! درک راذگاو  ام  هب  ار  اهیناریا  ياههمیخ  زا  همیخ  دنچ  ناتسبرع ، تلود  هک  میتشاد  لکشم  مه  لاس  کی  تسا  اهیناریا 

. دنوش فرشم  جح  هب  دنراد  يرتمک  یلام  تاناکما  هک  یناسک  ات  تسا  نیا  ام  شالت 
نکـسم کشزپ و  اذغ و  هک  دنوریم  جح  هب  رالد  هنیزه 2000  اب  يرفن و  ات 300  ياههورگ 200  رد  اینک  رد  نکاس  يرـشعینثا  نایعیش 

. تسا هنیزه  نیمه  رد  لخاد  زین 
هنیدم نادوس و  رد  ییاینک  نایناحور  رتشیب  نکیل  دوب ، یبیل  لیصحتلاغراف  هسلج ، رد  ناگدننکتکرـش  زا  یکی  انابیـش  دمحم  خیـش  ياقآ 

. دناهدرک لیصحت  هرّونم 
: تفگ تخادرپ و  لّکشت  نیا  راتخاس  نایب  هب  تشاد ، روضح  هسلج  رد  هک  مه  اینک  ياملع  ياروش  لک  ریبد  وچاو  نَدا  ياقآ 

رد هک  یبالط  دنراد و  اینک  رد  يدایز  ياهشالت  اهیباهو 
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زور رهظ  مینکیم  هیـصوت  ییاینک  نایجاح  هب  جح  مسوم  رد  اًلثم  دناهدرک ، داجیا  ام  يارب  يدـج  یتالکـشم  دـناهدرک  لیـصحت  ناتـسبرع 

رد دننکیم و  تفلاخم  اهنآ  میریگیم  نشج  مالسا  مظعا  یبن  تدالو  يارب  ام  دنورب ، دیاب  دنیوگیم  اهنآ  اما  دنورن ، یمر  يارب  مهدزاود 
رالد دودح 500  دوخ  هب  هتـسباو  نویناحور  هب  اهیباهو  دـنریگیم ، قوقح  رالد  دودـح 50  هنایهام  ام ، تاعامج  هعمج و  همئا  هک  یلاـح 

. دنزادرپیم قوقح 
رفن ود  دـننکیم . تفایرد  کمک  یبرغ  ياهروشک  اه و   NGO یـضعب زا  اهشیامه  یخرب  يرازگرب  يارب  هک  درک  هراشا  نینچمه  يو 
رارق زین  اهنآ  هب  ناگتـسباو  اهیباهو و  ضارتعا  دروم  لیلد  نیمه  هب  هک  دـنراد  روضح  ام  لکـشت  رد  مه  اههرُهب  زا  رفن  کی  نایعیـش و  زا 

. میاهتفرگ
کیدزن رد  اهتاقالم  هنوگنیا  دندرک  يراودـیما  راهظا  رادـید ، نیا  زا  يدنـسرخ  راهظا  نمـض  ینانخـس  یط  يرهـشير  هَّللاۀـیآ  سپس 

. دوش عقاو  رثوم  رگیدکی  هب  یمالسا  تما  ندرک 
: دندومرف ناشیا 

نویلیم دنچ  دنتـشاد ، هملک  تدحو  دندوب و  مه  اب  ناناملـسم  رگا  دنریگیم  هرهب  تدش  هب  یمالـسا ، للم  هقرفت  زا  مالـسا  نانمـشد  زورما 
مظعم ربهر  هرس و  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  هشیمه  هک  یمهم  تاکن  زا  یکی  دندرکیمن ، ملظ  ناناملـسم  هب  هزادنا  نیا  ات  تسینویهص 

. تسا جح  رد  ًاصوصخ  ناناملسم  تدحو  دنراد ، هتشاد و  دیکأت  نآ  يور  ياهنماخ  هَّللاۀیآ  بالقنا 
جح مسوم  رد  ًاصوصخ  رادهنماد  غیلبت  اب  دیاب  هک  تسا  یمالسا  تما  تدحو  مالسا  ناهج  تالکشم  لح  دیلک  دندومرفیم : ماما 

اینک ناناملسم  ياروش  ياضعا  سیئر و  اب  www.Ghaemiyeh.comرادید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 258زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


57 ص :
. دبای ققحت 

هنانکفاهقرفت تامادقا  اب  دناهتفرگ و  رارق  مالسا  نانمشد  فادها  تمدخ  رد  هناهاگآان  ای  هناهاگآ و  ناناملـسم  زا  ياهدع  زورما  هنافـسأتم 
. دنریگب هرهب  میظع  عامتجا  نیا  زا  ناناملسم  دنراذگیمن ، دوخ 

رظن لدابت  رگیدکی  اب  هتـشاد ، رادید  جح  رد  رـضاح  ییاینک  ياملع  اب  دعب ، لاس  جح  مسوم  رد  ات  دـندرک  يراودـیما  راهظا  سپـس  ناشیا 
. دننک

هک ياهثداح  لیلدهب  هنافسأتم  هک  مشاب  هتشاد  وگتفگ  يدیسوب  رافغلادبع  روسفورپ  ياقآ  اب  کیدزن  زا  ات  مدوب  لیام  رایسب  دندوزفا : سپس 
. دییامن غالبا  ناشیا  هب  ار  ام  مرگ  مالس  اذل  میدشن ، قفوم  دمآ  شیپ  ناشیا  ناگتسب  زا  یکی  يارب 

ياهتیصخش زا  یخرب  روسفورپ و  ياقآ  زا  نارضاح ، هب  ثیدحلاراد  یگنهرف  یملع  هسـسؤم  یفرعم  نمـض  نایاپ  رد  يرهـشير  هَّللاۀیآ 
. دنوش انشآ  نآ  ياهتیلاعف  اب  کیدزن  زا  رادید و  هسسؤم  نیا  زا  ات  دندرک  توعد  هسلج  رد  رضاح 

: دندوزفا هاگنآ 
نارگید دننک ، لمع  مالسا  ینارون  تاروتسد  هب  ناناملسم  رگا  تسا ، یلمع  غیلبت  مالسا ، هب  نایدا  رگید  ناوریپ  بذج  يارب  شور  نیرتهب 

. دننکیم ادیپ  شیارگ  مالسا  هب  یعیبط  روطهب 
. تفای همتاخ  رادید  نیا  یظفاحادخ  زا  سپ  درک و  رکشت  هارمه  تأیه  يرهشير و  ياقآ  روضح  زا  رگید  راب  زین  نیسح  فیرش  ياقآ 

دوب نیا  تشادیم  زاربا  روسفورپ  نواعم  هَّللادبع  ياقآ  هک  یبلاج  هتکن 
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58 ص :
: تفگیم هک 

دندوب یحیسم  هقطنم  نآ  مدرم  یمامت  تسا . اجنآ  رد  مه  اینک  قباس  روهمجسیئر  لزنم  هک  ماهدمآ  یلو » تفیر   » مان هب  ياهقطنم  زا  نم 
. دندیزگرب ار  مالسا  دندرک و  ادیپ  شیارگ  مالسا  هب  يدایز  عمج  نابزبرع ، ناغلبم  زا  يدادعت  روضح  هطساو  هب  و 

هب ار  مالـسا  هتفای ، روضح  روشک  نیا  رد  ینید ، لـئاسم  هب  هاـگآ  ناـبز و  هب  ّطلـسم  دارفا  رگا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  یبوخهب  تاراـهظا  نیا 
. درک دنهاوخ  رایتخا  مالسا  يدایز  تیعمج  دننک ، هضرع  مدرم 

: تفگ شنانخس  نایاپ  رد  يو 
امـش و يارب  اـم  نکیل  دـنک ، دـشر  ناریا  دـنراذگب  دـنهاوخیمن  دنتـسه و  امـش  اـب  گـنج  رد  یبرغ  ياـهروشک  رگید  اـکیرمآ و  هچرگ 

. میراد تلئسم  ار  امش  يزوریپ  تیقفوم و  دنوادخ  زا  مینکیم و  اعد  نانبل  هَّللابزح 

دورکاپ دجسم  رد  نایعیش  اب  رادید 

نایعیش هتیمک  ياضعا  اب  ات  میدش  دورکاپ  دجسم  مزاع  روشک ، نیا  جح  نیلوؤسم  اینک و  ناناملـسم  ياروش  ياضعا  اب  یظفاحادخ  زا  سپ 
. مینک رادید  اینک  يدهملا  یموب 

هک هعیـش  ناناوج  ياروش  هب  ار  نآ  دـناهدش ، لقتنم  يرگید  ياج  هب  اهنآ  نوچ  هتـشاد و  اـههجوخ  هب  صاـصتخا  دجـسم  نیا  هتـشذگ  رد 
. تسا اهنآ  هدافتسا  دروم  نونکامه  دناهداد و  دنشابیم  تسوپهایس 

: تشاد راهظا  تفگ و  مدقم  ریخ  يرهشير  هَّللاۀیآ  هب  هعیش ، ناناوج  ياروش  سیئر  دجسم ، هب  دورو  زاغآ  رد 
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59 ص :
رد امـش  رادـید  هنافـسأتم  میوگب و  مدـقمریخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  ناـنامهیم  امـش  هب  هک  مرختفم  تیعمج  نیا  نـالوؤسم  يوس  زا 

. درک یفرعم  ار  دوخ  ناراکمه  هاگنآ  تسا . لیطعت  اجنیا  هک  هدش  عقاو  ینامز 
بـالط زا  یکی  تسا و  يدـهملاراصنا  تیعمج  نـیا  ماـن  دراد ، میقتـسم  وـضع  رفن  هب 280  کـیدزن  هداوناـخ و  دودـح 70  تیعمج  نیا 

. دنکیم هرادا  ار  اجنآ  زین  مق  هیملع  هزوح  رد  هدناوخسرد 
ياراد هعومجم  نیا  تسا . اـم  راـیتخا  رد  ناـمز  هچ  اـت  مینادیمن  میاهتفرگ و  اـههجوخ  زا  تقوم  تروصهب  اـم  ار  زکرم  نیا  دوزفا : سپس 

. دراد رتفد  اجنیا  رد  زین  يدهملاراصنا  هورگ  دراد و  تعسو  رتم  هب 1500  کیدزن  تسا و  مه  زا  ادج  تروصهب  هینیسح  دجسم و 
: تشاد راهظا  رادید  نیا  هیشاح  رد  يددمیلع  ياقآ 

رـضحم زا  نکیل  دـندش ، مدـقشیپ  دـیرخ  يارب  اهیباهو  زا  يدادـعت  دنـشورفب  ار  اجنیا  دنتـساوخیم  اههجوخ  نایاقآ  شیپ ، لاـس  دـنچ 
، نآ دمآرد  زا  داد و  هراجا  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  قاطا  دجسم 20  نیا  رانک  رد  دشن . هداد  شورف  هزاجا  دندرک و  اتفتسا  عجارم 

. درک هرادا  ار  دجسم 
اجنیا رد  دـهدیم  میلعت  ناوناـب  هب  یعرـش  لـئاسم  هقف و  هک  اـهمناخ  زا  یکی  اـهنت  تسا و  یلاـخ  ـالاب  رد  ناـمتخاس  هقبط  هس  نونکامه 

. دراد تنوکس 
هلصاف بجوم  رما  نیمه  دنهدیمن و  هار  یتینما  لیالد  هب  دوخ  دجاسم  هب  ار  یموب  نایعیش  اههجوخ ، هنافسأتم  هک  دنتـشادیم  راهظا  ناشیا 

راب ناناوج ، ياروش  سیئر  تسا . هدش  رگیدمه  زا  هورگ  ود  نیا  نتفرگ 
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60 ص :
: تفگ يرهشير  ياقآ  هب  باطخ  رگید 

ياهتیقفوم جـح  رد  امـش  میاهدرک . همجرت  ییاینک  نابز  هب  مه  ار  نآ  ياهتمـسق  زا  یخرب  میاهدرک و  هعلاطم  ناوارف  ار  امـش  راـثآ  اـم 
. دش میهاوخ  رازگساپس  رایسب  دیروآ  مهارف  جح  تیفرظ  زا  ام  هعیش  ناناوج  يرادربهرهب  يارب  ار  تصرف  دیناوتب  رگا  دیاهتشاد و  يدایز 

. میراد تدعاسم  کمک و  هب  زاین  میاهدرک و  سیسأت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مانهب  یقودنص  اجنیا  رد  ام 
ات درک  توعد  تسا  مق  هدرکلیـصحت  يدـنه و  نویناحور  زا  هک  دجـسم  تعامج  ماما  ضایر  دیـس  ياقآ  ناشیا ، نانخـس  همتاخ  زا  سپ 

دوب و هتخادنا  اهيدنه  مسر  هب  ياهرفس  افص ، اب  اما  کچوک  یقاطا  میورب . تشاد  رارق  دجسم  بنج  رد  هک  ناشیا  لزنم  هب  ییاریذپ  يارب 
. درک ییاریذپ  نارضاح  زا  يدنه  ياهاذغ  یضعب  هویم و  ياچ و  اب 

. میدش پولک » يرفعج   » مان اب  اههجوخ  هب  قلعتم  هعومجم  زا  رادید  مزاع  هدرک  دیدزاب  هعومجم  دجسم و  زا  سپس 

« پولک يرفعج   » زا رادید 

، یحیرفت زکارم  لابتوف ، نیمز  کی  ياراد  عیـسو  ياهقطنم  دراد . نیمز  راـتکه  تفه  دودـح  تسا . هجوخ  نایعیـش  هب  قلعتم  هعومجم  نیا 
. تسا هسردم  دجسم و  نویواپ ، ناروتسر ، يزاسندب ، نلاس 

تیعمج تسا و  هتخاس  تسا  ناهج  دنمتورث  نیمهدجیه  نارضاح  تاراهظا  قبط  هک  یلع » رهم  داشون   » مانهب يدرف  ار  پولک  يرفعج 
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61 ص :
ياهروشک هب  اـهنآ  زا  یمین  یلیـالد  هب  هک  هدوب  رفن  نیا 1500  زا  شیب  اهنیا  دادـعت  هتبلا  تسا . رفن  هاجنپ  دـصتفه و  دودـح  زین  اـههجوخ 

. دناهدرک ترجاهم  رگید 
ار دارفا  ناوتیم  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  نیا  مه  نآ  هدـنزاس  قطنم  دـشیم و  هرادا  طلتخم  تروصهب  يزاسندـب  نلاس  هک  دوب  نیا  بیجع 

! مدیمهفن دوب  هتفرگ  عیشت  بهذم  ياجک  زا  ار  قطنم  نیا  درک . دنمقالع  هعیش  بهذم  هب 
مولعم دـنیآیم ؛ همه  دـشاب  ماـش  رگا  ددرگیم  رازگرب  اـجنیا  هک  یمـسارم  رد  تفگیم : تسا  اـههجوخ  زا  دوـخ  هک  اـقآ  رغـصا  ياـقآ 

! تسا هدیسر  مه  اینک  هب  هدش و  ریگارف  تنس  نیا  دوشیم 
دجسم میدرک . هماقا  يرهشير  هَّللاۀیآ  تماما  هب  ار  زامن  هدمآ و  دجسم  هب  برغم  کیدزن  میدز و  مدق  هعومجم  نیا  نمچ  رانک  يرادقم 

دنتسشیم و هداد ، رارق  نآ  رد  ار  دوخ  ياهاپ  هک  تشاد  دوجو  ياهچضوح  دجـسم  هب  دورو  يادتبا  رد  دوب . زیمت  رایـسب  یبوریان  يرفعج 
. دندشیم دجسم  دراو  سپس 

، دندرکیم اعد  سپس  دشیم و  توالت  نآرق  زا  یتایآ  زامن  زا  سپ  هلصافالب  دوب و  هارمه  مه  یـصاخ  موسر  اب  هک  تعامج  هماقا  زا  سپ 
اینک میقم  ینانبل  لضاف  نویناحور  زا  یضترم  یضترم  ياقآ  نیملسملاو  مالسالاۀجح  دوب . هعمج  بش  میورب . هینیسح  هب  ات  دنتـساوخ  ام  زا 

یضترم یضترم  ياقآ  طسوت  لیمک  ياعد  سپس  منک . تئارق  ار  سی  هروس  ات  دش  هتساوخ  بناجنیا  زا  لوا  دنتفای . روضح  اجنآ  رد  مه 
ماش یگمه  هتخادنا و  هرفـس  زین  نآ  زا  سپ  درک و  ینارنخـس  یـسیلگنا  نابز  هب  يودهم  فیرـش  دمحم  ياقآ  نآ  زا  سپ  دـش و  هدـناوخ 

هب هدرک  یظفاحادخ  نارضاح  اب  ام  دندروخ و 
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62 ص :
. میتشگرب دوخ  تماقا  لحم 

یـصاخ ذوـفن  زا  ییاـقیرفآ  ياـهروشک  رد  دنتـسه و  يداـصتقا  يـالاب  ناوـت  بوـخ و  تیعقوـم  ياراد  قـیقد و  مـظنم ، يدارفا  اـههجوخ 
. دنرادروخرب

اسابموم تمس  هب  تکرح 

يددمیلع ياقآ  هناحبص  فرص  زا  سپ  میدرک و  هماقا  ترافـس  سنادیزر  رد  ار  حبـص  زامن  هکنآ  زا  سپ   85 / 6 هعمج 10 / زور  حبص 
تولخ ریسم  هناتخبـشوخ  میوش . اسابموم  مزاع  ات  میدرک  تکرح  هاگدورف  فرطهب  حبـص  هقیقد   6 تعاس 30 / دنتـسویپ و  ام  عمج  هب  مه 
رظتنم دـندوب و  فص  رد  يداـیز  تیعمج  هاـگدورف ، نلاـس  ولج  میدوب . هار  رد  تعاـسمین  دـندوب . هدـماین  اـهنابایخ  هب  مدرم  زونه  دوب و 

ترورـض هک  دنتـشاد  راهظا  يرهـشير  ياقآ  نکیل  دـنوش ، لخاد  تبون  جراخ  دـنداد  داهنـشیپ  تأیه  هب  هچرگ  و  دورو ! نذا  یـسرزاب و 
. میریگیم رارق  فص  رد  مه  ام  درادن ،

اکیرمآ ترافس  لحم  تفرگ و  تروص  اینک  رد  لبق  لاس  دنچ  هک  هدوب  ییاهراجفنا  مه  نآ  لیلد  دوب ، هدشباسح  تخـس و  اهیـسرزاب 
یتلود زکارم  رگید  اـههاگدورف و  رد  يدـیدش  یتـینما  ياـهتبقارم  رگید  یتـینما  لـیالد  زین  لـیلد و  نیمه  هب  دـش . ناریو  روشک  نیا  رد 

. دوشیم لامعا 
ارف امیپاوه  هب  ندش  راوس  نامز  دندوب و  هتفرگ  اًلبق  ناتسود  ار  زاورپ  تراک  میدش . هاگدورف  نلاس  دراو  تیگ  زا  روبع  یـسرزاب و  زا  سپ 

ار امیپاوه  كراپ  لحم  ات  نلاس  ریـسم  دوبن و  ندش  راوس  يارب  نیـشام  هک  دوب  نیا  بیجع  دندرک . تیادـه  نلاس  نوریب  هب  ار  ام  دیـسر و 
. میدش اینک  يامیپاوه 747  راوس  هدرک ، یط  هدایپ 
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7 تعاس 45 / نانیشنرس ، سولج  زا  سپ  دندوب و  هدمآ  امیپاوه  لخاد  ام  زا  شیپ  دندوب ، تسیروت  اهنآ  زا  یمیظع  شخب  هک  يدایز  دارفا 

. درک تکرح  دشابیم  اینک  نیشنناملسم  مهم و  ياهرهش  زا  هک  اسابموم  فرطهب  امیپاوه  یلحم ، تقو  هب  هقیقد 
زا اسابموم »  » دجسم نیرتیمیدق  یناموپ »  » دجـسم يانما  تأیه  سیئر  میلـس  خیـش  ياقآ  هک  میتفای  ربخ  امیپاوه  هب  ندش  راوس  هناتـسآ  رد 

. دنبای هار  ناناملـسم  دجاسم  هب  اهیباهو  تشاذگ  دهاوخن  تسا ، هدـنز  ات  هدرک  مالعا  ًامـسر  هک  هدوب  یناسک  زا  يو  تسا . هتفر  ایند  راد 
راختفا اب  دنام و  یباهو  دض  نانچمه  درکن و  لوبق  زگره  وا  اما  دندوب ، هداتسرف  یهجوت  لباق  ياهلوپ  اهراب  وا ، دیرخ  يارب  زین  اهيدوعس 

. دُرم
نآ يابیز  لحاوس  زا  يریگهرهب  يارب  اـیند  راـنک  هشوگ و  زا  اـهتسیروت  دراد . ییاـبیز  رایـسب  لـحاوس  تسا و  يردـنب  يرهـش  اـسابموم 

دودح دننکیم و  یگدنز  رهش  نیا  رد  اینک  یمالـسا  ياهتیعمج  نیرتشیب  دناناملـسم و  اهنآ  دننکیم 90 % رفـس  هقطنم  نیا  هب  هلاسهمه 
. دراد تیعمج  مه  رفن  نویلیم  کی 

ار ماما  ریوصت  هشیمه  ییوجشناد  نارود  رد  هدوب و  ینیمخ  ماما  ترضح  هب  نادنمقالع  زا  اسابموم  یلبق  رادرهـش  بیط » یلع  بیط   » ياقآ
. دباوخب اهبش  ماما  دای  اب  دشاب و  ماما  دای  هب  دنک ، هاگن  ار  نآ  بترم  ات  هتشاد ، دوخ  قاطا  رد 

دصقم هب  سپس  میدرک و  راوس  ار  ناشیا  هدمآ ، رهش  نیا  نایعیش  زا  یکی  لیهس »  » ياقآ لزنم  هب  لیبموتا  اب  اسابموم  رهـش  هب  دورو  زا  سپ 
تشگرب تفر و  تعاس  ود  دودح  میدرک ، تکرح  تسا  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیملع  هسردم  هک  هلاوک »  » رهـش و  اگوتام » »

. دیشک لوط  نآ 
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یتالکشم مغریلع  نکیل  تسا ، هداتفا  قنور  زا  شایگدنز  اًلعف  یلئالد  هب  هنافسأتم  اّما  هدوب ، رهـش  نیا  راجت  زا  نیا  زا  شیپ  لیهـس  ياقآ 

. تسا دنمقالع  رایسب  هیملع  هزوح  هعسوت  ینید و  روما  هب  هدرک ، ادیپ  هک 
تیعمج دربب . فرط  نآ  هب  لیبموتا  اب  ار  نارفاسم  ات  دوب  نتفرگولهپ  لاح  رد  لحاس  رانک  یگرزب  یتشک  میدیـسر . ایرد  راـنک  لـیبموتا  اـب 

يدح هب  تیعمج  دـنک ، هدایپ  ار  یلبق  دارفا  ات  تفرگ  ولهپ  لحاس  رانک  رد  یتشک  دـندوب . رظتنم  هداتـسیا و  هیلقن  هلیـسو  نودـب  مه  يدایز 
! دوب هیبش  گرزب  ییامیپهار  کی  هب  اهنآ  تکرح  هک  دوب  دایز 

. دندرکیم نآ  زا  يرتهب  ياههدافتسا  ًاعطق  دنتشادیم  رایتخا  رد  اهییاپورا  ار  اههبذاج  نیا  رگا  تسا و  یتسیروت  ابیز و  رایسب  هقطنم 
هیلع نینمؤملاریما  هسردـم  هب  ات  دـش  ریـسم  یط  تعاس  کی  دودـح  میدرک . تکرح  دـصقم  فرطهب  لـحاس ، يوس  نآ  هب  لاـقتنا  زا  سپ 

. میدیسر مالسلا 
: تفگ نینچ  دوخ  تاحیضوت  رد  لیهس  ياقآ  دراد . رتخد  هبلط  درم و 45  هبلط  رفن  دادعت 110  هیملع  هزوح  نیا 

نامز نآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  نینچنیا  تسا و  هتـشاد  ياهژیو  تیعقوم  اقیرفآ  قرـش  هقطنم  رد  یخیرات  یـسایس و  رظن  زا  اـسابموم  رهش 
رارق ام  رایتخا  رد  هک  یتاعالطا  دـناهدمآ و  رهـش  نیا  هب  اهنآ  زا  یعمج  تفای ، هعـسوت  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هب  تبـسن  اـهيوما  ملظ  هک 

هنافسأتم نکیل  دناهتشاد ، روضح  هقطنم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مالسلا و  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ناگداون  زا  هک  دهدیم  ناشن  دراد 
. تسین تسد  رد  اهنآ  زا  يراثآ  ناشن و  اًلعف 
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: دوزفا يو 

: میراد اجنیا  رد  هعیش  عون  هس  ام 
. دنتسه اههجوخ  لوا  هورگ 

. دناهدیورگ عیشت  هب  ننست  زا  قیقحت  زا  سپ  هک  دنتسه  یناسک  مود  هورگ 
. دنبای شیارگ  عیشت  هب  اهنآ ، لصا  هشیر و  هب  هجوت  اب  دوشیم  شالت  هک  یناسک  موس  هورگ 

: دوزفا لیهس  ياقآ 
داجیا ار  ینید  هسردـم  نیا  میتفرگ  میمـصت  میدرک و  رظن  لدابت  تروشم و  رـصان » یهللادـبع  خیـش   » ياقآ نم و  قوف ، تاکن  هب  هجوت  اـب 

. میشاب هتشاد  ناملسم  یضاق  يرهش  هقطنم و  ره  يارب  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  رصان  یهللادبع  ياقآ  شرگن  مینک .
هوق هب  ندش  لیصحتلاغراف  زا  سپ  دنناوخب و  سرد  دنیایب ، هسردم  نیا  هب  ملپید  ذخا  زا  سپ  نازومآشناد ، هک  دوب  نیا  ناشیا  هیلوا  حرط 

. مینکیم ادیپ  رتمک  طیارش  تایصوصخ و  نیا  اب  يدارفا  هنافسأتم  اما  دندنویپب . روشک  هیئاضق 
سپ میراذگب و  ههامهس  هرود  کی  دنتـسه ، هسردم  نیا  رد  لیـصحت  هب  دـنمقالع  هک  یناسک  همه  يارب  هک  تسا  نیا  ام  همانرب  نونکامه 
دارفا هرود ، نآ  یط  زا  سپ  دنوش و  تیاده  يدعب  هلاسود  هرود  هب  هدـش ، شنیزگ  دـناهدوب ، قفوم  هرود  ندـنارذگ  رد  هک  يدارفا  نآ  زا 

. دنوشیم مازعا  رگید  ياج  هب  هتفای و  هار  رگید  سرادم  هب  رترب 
مالسا يارب  هنیمز  اجنیا  مییوگب  دیاب  میاهتـشاذگ و  سالک  زین  دنـسانشب  ار  مالـسا  دندنمقالع  هک  یحیـسم  ناشیـشک  زا  رفن  هدزاود  يارب 

. تسا مهارف  رایسب 
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هد هب  مقر  نیا  میزاس  ققحم  ار  دوخ  فادـها  میهاوخب  رگا  هک  میراد  يراج  هنیزه  اجنیا  رد  هاـم  رد  رـالد  رازه  هس  دودـح  نونکامه  اـم 

. دیسر دهاوخ  رالد  رازه 
غلبم 150 دنناوخب  سرد  رتهب  هتـشاد و  دهعت  یعون  شزومآ ، ِتحت  دارفا  هکنیا  يارب  دریگیم و  تروص  هسردـم  طسوت  شزومآ  اذـغ و 

. میریگیم هیرهش  اهنآ  زا  مه  گنیلیش 
ام ار  يراطفا  يرحـس و  دـنریگیم و  هزور  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  ینعی  هتفه  رد  زور  ود  اـهنیا  مدرم ، رب  مکاـح  یلاـم  رقف  لـیلد  هب 

. میهدیم
. میهدیم اذغ  هدکهد  نیا  یلاها  یمامت  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  دالیم  ياهزور 

هتشاد شقن  نآ  رد  نایعیش  هک  دوش  لیکشت  دهاوخب  ینید  یمالسا و  تموکح  هدنیآ  لاس  لهچ  رد  رگا  هک  منک  ضرع  هلمج  کی  رد  و 
. دوب دهاوخ  هسردم  نیا  نویدم  ًاعطق  دنشاب ،

: دنتشاد راهظا  يرهشير  هَّللاۀیآ  سپس 
دـنوش و شنیزگ  دادعتـسا  اب  دارفا  رگا  دـیهدب . اـهب  رتشیب  دادعتـسا  اـب  ياـهناوج  هب  دـینک  یعـس  دـیهدیم . ماـجنا  ار  یمهم  رایـسب  راـک 

. دش دیهاوخ  لئان  یگرزب  ياهتیقفوم  هب  دیشاب  نئمطم  دبای ، ققحت  تسرد  زین  امش  فادها  يزیرهمانرب و 
تین ققحت  رد  دیراد  ناشیا  هار  همادا  رد  ییالاب  هزیگنا  هک  مه  امـش  دـنک و  تمحر  هتـشاد ، یبوخ  هدـیا  نینچ  هک  ار  امـش  ردـپ  دـنوادخ 

. درادب قفوم  ناتریخ 
. دندرک ادها  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیملع  هزوح  هسردم و  هناخباتک  هب  ار  ناشدوخ  ياهباتک  زا  يدادعت  سپس  يرهشير  ياقآ 
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زین نآ  زا  یـشخب  هتبلا  مینک ، همجرت  یلحاوـس  ناـبز  هب  ار  ۀـمکحلانازیم  اـت  مینکیم  شـالت  هدـنیآ  رد  هَّللا  ءاـشنا  تـفگ : لیهـس  ياـقآ 

. مینک عیزوت  هقطنم  نیا  رد  هدومن و  همجرت  ار  ثیدحلاراد  ياهباتک  ات  میاهدامآ  ام  تسا و  هدش  همجرت  نونکامه 
ياقآ دیریگب  هدـهعرب  ار  نآ  رـشن  هنیزه  زین  امـش  میهدیم ، ار  همجرت  هنیزه  ام  دـنتفگ  هدرک و  لابقتـسا  داهنـشیپ  نیا  زا  يرهـشير  ياقآ 

. دننک مادقا  همجرت  هب  تبسن  زین  نانآ  لاسرا و  هسردم  نیا  يارب  يرتشیب  ياهباتک  دیدرگ  ررقم  درک و  لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  لیهس 
ياقآ هب  رالد  دصناپ  رازه و  کی  دودح  رد  یغلبم  دندرک و  تبحص  یمک  اهنآ  يارب  يرهشير  ياقآ  هتفر  رتخد  رسپ و  بالط  دزن  سپس 

. دناهدرک فقو  ار  هعومجم  دناهتشاذگ و  تسارت » يدهم   » ار اجنیا  مان  دننک . میسقت  رتخد  رسپ و  بالط  نیب  رد  ات  دنداد  لیهس 
هیده نآ  لخاد  هریـش  ندیـشون  يارب  هدرک  هدامآ  یـصاخ  هویـش  اب  دـندوب  هدرک  ادـج  تخرد  زا  هک  ار  هزات  ياهلیگران  ناناوج  یـضعب 

. دوب تأیه  زا  نانآ  ییاریذپ  نیا  دندادیم و 
یتالکـشم زا  همه  مزال ، تاناکما  نتـشادن  بسانم ، تشادهب  دوبن  مک ، تاناکما  تسا . راوشد  تخـس و  اجنآ  رد  یگدنز  طیارـش  ًاعقاو 

. داد جاور  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  بتکم  قطانم  هنوگنیا  رد  ناوتب  ات  دوش  یشیدناهراچ  دیاب  هک  تسا 
هگن مورحم  ًادـیدش  ندوب  ناملـسم  لیلد  هب  دراد  هک  یتیعقوم  همه  اب  اـسابموم »  » رهـش مینادـب  هک  دوشیم  رتنشور  یناـمز  هلأـسم  تیمها 

. تسا هدش  هتشاد 
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، دشیم هدهاشم  فارطا  رد  هار و  نیب  رد  هچنآ  میدرک . تکرح  اسابموم  رهش  يوسهب  بالط ، اب  یظفاحادخ  هسردم و  زا  دیدزاب  زا  سپ 

مدرم رس  هب  ییالب  نارگرامعتسا  یلو  تسا ، زیخلصاح  رایـسب  هقطنم  هکنیا  اب  دوب . یهافر  تاناکما  دوبن  هیذغت و  ءوس  تیمورحم و  رقف و 
. دنکیم نیگمغ  رثأتم و  ار  یناسنا  ره  نآ  ندید  هک  دناهدروآ 

: دنتفگیم يددمیلع  ياقآ 
رتهب اهنآ  عضو  یمک  رگا  دنروخیم و  رفن  ود  هدرک و  فصنار  ترذ  ددع  کی  یهاگ  تسا . ترذ  یمک  اهرهظ  مدرم  نیا  ياذغ  ًالومعم 

. دننکیم هدافتسا  هدشخرس  ینیمزبیس  زا  دشاب 
رارق مه  رانک  لیبموتا  فیدر  راهچ  یتشک  لـخاد  دـش ؛ رارکت  حبـص  هماـنرب  ناـمه  میدیـسر و  اـیرد  راـنک  رگید  راـب  ریـسم ، یط  زا  سپ 

. دنوشیم راوس  لیبموتا  نودب  هک  تسا  یناسک  صوصخم  مه  یتشک  مود  هقبط  دنریگیم و 
هک دوب  نیا  بلاج  میدیسر . لحاس  فرط  نآ  هب  ات  دیـشک  لوط  هقیقد  تسیب  دودح  دندوب . هدش  یتشک  رب  راوس  مدرم  زا  یهوبنا  تیعمج 

. دندرکیم تفایرد  گنیلیش  دصکی  دودح  لیبموتا  ره  يارب  نکیل  دندشیم ، اجهباج  یناجم  نیشام ، نودب  دارفا 
مانهب نویناحور  زا  یکی  دوب . هدمآ  یبوخ  تیعمج  میتفر . اههجوخ  نایعیش  دجسم  هب  هعمج  زامن  رد  تکرـش  يارب  هدش و  هدایپ  یتشک  زا 

ياههبطخ رد  تأیه ، دورو  زا  سپ  ناشیا  تشاد ، هدهعهب  ار  اجنآ  هعمج  تماما  دوب  مق  هدرکلیـصحت  هک  يدیهـش ، ياقآ  مالـسالاۀجح 
هارمه تأیه  يرهشير و  ياقآ  هب  درک و  لیلجت  ناریا  یمالسا  يروهمج  زا  دوخ 
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. تفگ مدقم  ریخ  زین 

. دـندرکیم زاربا  ار  شیوخ  هقالع  نداد  تسد  اب  هدـمآ و  هارمه  تأیه  يرهـشير و  ياقآ  غارـس  دایز  هقالع  اب  مدرم  زامن ، ناـیاپ  زا  سپ 
. دوب هجوت  بلاج  یمیمص و  رایسب  ییاضف 

اسابموم ياملع  تیعمج  ةاضقلا و  یضاق  اب  رادید 

تنسلها ياملع  رگید  زین  اینک و  ةاضقلایـضاق  یـضاق » فیچ   » ياقآ اب  رادید  يارب  یلبق  همانرب  ساسارب  هعمج ، زامن  رد  تکرـش  زا  سپ 
رداقلادـبع روسفورپ  ياقآ  ادـتبا  رد  تشاد . روضح  هسلج  رد  زین  نارهت  رد  اینک  ریفـس  میدـمآ . اـسابموم » ياـملع  تیعمج   » لـحم هب  رهش 

: تفگ درک و  زاغآ  ار  دوخ  نخس  حازم  اب  اسابموم  یمالسا  هدکشناد  سیئر  هیریخ و  داینب  سیئر  دمحم ،
! منک تبحص  اجنیا  نم  هک  تسا  نیا  سلجم  نیا  ندرک  بارخ  يارب  هار  نیرتهب 

: تشاد راهظا  سپس  يو 
نیا ام  همه  يوس  زا  زین  اینک  ةاضقلایضاق  یضاق » فیچ   » ياقآ مینک و  رادید  دوخ  عمج  رد  ار  امش  ات  هدمآ ، شیپ  ام  يارب  هک  یتصرف  زا 

. ملاحشوخ دنسرخ و  دناهداد  بیترت  ار  ینامهیم 
: تفگ يرهشير  ياقآ  هب  باطخ  يو 

هار نیا  رد  ار  امـش  ات  میهاوخیم  دنوادخ  زا  تسا . يدنمـشزرا  رایـسب  راک  دـیهدیم  ماجنا  نید  گنهرف  شرتسگ  رد  امـش  هک  ار  يراک 
. درادب قفوم  شیپ  زا  شیب 
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سیئر دمحم  رداقلادبع  ياقآ  انما ، تأیه  سیئر  نسح  خیـش  حلاص  ياقآ  دـمحا ، یـضاق  ياقآ  نارهت ، رد  اینک  ریفـس  سابع  یلع  نایاقآ :

روسفورپ و ربیخ  دمحم  دمحم ، یلع  بیطخ  هَّللادبع  فاقوا ، هرادا  زا  نیسح  دمحا  نیسح  اینک ، رد  یحالـصا  تیعمج  سیئر  هاگـشناد و 
، يودن نامحرلادبع  ياقآ  ینید ، سرادم  سردم  یلع  نسح  ياقآ  نامحرلادبع ، دمحا  دمحم  ياقآ  نیـسح ، ریبز  ياقآ  هاگـشناد ، داتـسا 

اـسابموم قباس  رادرهـش  ناناملـسم و  یلاع  ياروش  وضع  دیمحلادبع  ياقآ  و  هَّللادبع ، سیمخ  ياقآ  سردـم ، یـضاق و  ینارید  یلع  ياقآ 
. دندوب هسلج  رد  نارضاح  زا  یعمج 
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راهظا هارمه  تأیه  ناشیا و  روضح  زا  تفگ و  مدـقم  ریخ  ناـهارمه  يرهـشير و  ياـقآ  هب  ةاضقلایـضاق  یـضاق » فیچ   » ياـقآ هاـگنآ 

ار یبلاطم  يرهشير  ياقآ  سپس  تشاد . نایب  رگیدکی  اب  لباقتم  يراکمه  موزل  ناناملسم و  مالسا ، هنیمز  رد  ار  یتاکن  درک و  يدنسرخ 
: دنتشاد نایب  حرش  نیدب 

دنـسرخ و مشاب ، هتـشاد  رادـید  یـضاق » فیچ   » ياقآ اب  منک و  ادـیپ  روضح  دـیتاسا  تاضق و  املع ، عمج  رد  متفاـی  قیفوت  هکنیا  زا  هدـنب 
. دشاب روشک  ود  یگنهرف  یسایس و  طباور  رتشیب  هچره  تیوقت  همدقم  اهرادید  نیا  مراودیما  ملاحشوخ و 

رایـسب ياهراک  دنـشاب ، دـحتم  رگیدـکی  اب  ناملـسم  للم  زورما  رگا  دراد و  هملک  تدـحو  هب  یناوارف  زاین  مالـسا  ناـهج  رـضاح  لاـح  رد 
. دنهد ماجنا  مالسا  ناهج  يارب  دنناوتیم  ار  یگرزب 

ياهدع هنافسأتم  دننک . نیمأت  ار  دوخ  عفانم  قیرط  نیا  زا  دننک و  داجیا  هقرفت  اهناملسم  نایم  ات  دناهدرک  شالت  زابرید  زا  مالـسا  نانمـشد 
زورما ناناملـسم ، رگا  دنزیریم . نمـشد  بایـسآ  هب  بآ  دـناهتفرگ و  رارق  موش  فدـه  نیا  تمدـخ  رد  هناهاگآ  یـضعب  هناهاگآان و  مه 

. دنتفرگیمن رارق  لیئارسا  ملظ  راشف  تحت  نینچنیا  نیطسلف  مولظم  مدرم  دنتشاد ، تدحو 
لیئارـسا یناطیـش  تردـق  ربارب  رد  هنوگچ  نانبل  هَّللابزح  مانهب  ناناملـسم  زا  یکچوک  عمج  هک  دـیدرک  هدـهاشم  ریخا  ياهزور  رد  اـمش 

. دندیشخب وربآ  ناناملسم  مالسا و  هب  دندش و  زوریپ  دنداتسیا و 
لکشم نیا  رگا  تسا و  یمالسا  تما  تدحو  هملک و  تدحو  مالسا  ناهج  تالکـشم  لح  دیلک  دندومرف : اهراب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما 

لح
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. دوب دهاوخ  لح  لباق  مالسا  ناهج  یسایس  يداصتقا و  یگنهرف ، تالکشم  همه  دوش ،

یـضاق و فیچ  ياقآ  زا  هداد و  هئارا  نارـضاح  هب  ثیدحلاراد  یگنهرف  یملع  هسـسؤم  ياهتیلاعف  یگنوگچ  زا  یـشرازگ  سپـس  ناشیا 
. دندرک رکشت  رگید  راب  نارضاح 

: تشاد راهظا  روسفورپ  ياقآ  ناشیا  نانخس  زا  سپ 
ناونعهب نم  دیدرک  نایب  هملک  تدحو  هرابرد  امش  هچنآ  تسا ، یتایح  مهم و  رما  کی  نیا  مینک و  ظفح  ار  نامدوخ  نیب  طابترا  دیاب  ام 
یگنهرف یملع  هسـسؤم  هدکـشناد و  نـیا  ناـیم  يوـق  یطاـبترا  مراودـیما  مـنکیم و  كرد  یبوـخهب  اـسابموم  یمالـسا  هدکـشناد  سیئر 

. دننک لابند  يریگیپ و  ار  عوضوم  مه  نارهت  رد  اینک  ریفس  سابع  یلع  ياقآ  دوش و  داجیا  ثیدحلاراد 
سورد هئارا  اب  ات  تسا  یمالـسا  بهاذـم  همه  دعتـسم  ياهورین  نایم  زا  نایوجـشناد  شنیزگ  منکیم ، لابند  هدکـشناد  نیا  رد  نم  هچنآ 

. مزاس مهارف  تدحو  داجیا  يارب  ار  هنیمز  ياهنراقم ،
ناهج هب  مالسا  زا  یفنم  هرهچ  کی  ات  دنکیم  شـشوک  روظنم  نیمه  هب  دریگب و  ماقتنا  مالـسا  زا  ات  تسا  شالت  رد  برغ  هک  مینادیم  ام 

اهيدوهی و میتشاد ، هبطرق  ایناپسا و  رد  ییاههاگـشناد  سرادم و  ام  دوب  شحوت  رد  اپورا  هک  ینامز  نآ  دینادیم  بوخ  امـش  دیامن ، هئارا 
دیدرگ عورش  مالسا  زا  شناد  ملع و  دنتسه . اهنآ  نویدم  دنراکهدب و  ناناملسم  مالسا و  هب  دح  هچ  ات  هک  دنمهفب  دیاب  يزور  اهیحیـسم 

. تفر جراخ  هب  سپس  و 
توعد اذـغ  يارب  ار  امـش  تسا ، هداـمآ  راـهان  نوـچ  اـما  منک ، تبحـص  رگید  تعاـس  ود  مناوـتیم  نم  تفگ : هدرک و  حازم  سپـس  يو 

. منکیم
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اب دـیدرگ و  میدـقت  یـضاق » فیچ   » ياقآ هب  يرهـشير  ياقآ  ییادـها  بتک  هدومن ، لیم  ار  راهان  یگمه  ناـشیا ، تبحـص  ناـیاپ  زا  سپ 

. میدمآ لیهس  ياقآ  لزنم  هب  هدرک ، یظفاحادخ  نارضاح ، زا  ددجم  رکشت  رتهب و  بوخ و  طباور  يوزرآ 

رصان یهللادبع  خیش  اب  رادید 

. دمآ لمعهب  نارضاح  زا  يرصتخم  ییاریذپ  لیهس  ياقآ  لزنم  رد 
ياقآ رادید  هب  تسا ، هدش  هعیش  يدالیم  لاس 1975  رد  هدوب و  اسابموم  تنس  لها  مهم  ياملع  ابطخ و  زا  هک  رصان  یهللادبع  ياقا  سپس 

. دنک ناهنپ  ار  دوخ  عیـشت  يدالیم  لاس 1977  ات  هدوب  راچان  نکل  هدش ، هعیـش  يدالیم  لاس 1975  رد  ملاع ، درمریپ  نیا  دمآ . يرهـشير 
ّدض رب  يدایز  ياهتیلاعف  ناتسبرع  رد  اهنآ  هب  هتـسباو  زکارم  اهیباهو و  تسا . هدرک  مالعا  ار  دوخ  بهذم  رییغت  ًامـسر  دعب  هب  نآ  زا  اما 

. دناهدشن راک  نیا  هب  قفوم  هک  دننادرگرب  ار  يو  دناهدرک  شالت  دیدهت  عیمطت و  هار  زا  دناهداد و  ماجنا  وا 
: تفگ عیشت  هب  ششیارگ  لیلد  هنیمز  رد  ناشیا 

ارچ هک  دش  داجیا  نم  يارب  ههبش  نیا  مدرک و  هسیاقم  هباحص  رگید  اب  ار  نآ  دعب  مدش و  انشآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لیاضف  اب  نم 
مدرک ساسحا  جیردتهب  دش ؟ هدافتسا  رتمک  یمالـسا  تما  يربهر  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دوجو  زا  زایتما  همه  نیا  دوجو  اب 

دعب یتدـم  متفاین . ار  دوخ  خـساپ  یلو  مدیـسرپ ، ار  هلأسم  ینـس  ملاع  کـی  زا  نیمراـهچ . هن  تسا ، نیلوا  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 
تیناقح هب  مدناوخ  هک  ار  نآ  لوا  دلج  دیسر . متسد  هب  ینیما  همالع  موحرم  ریدغلا  باتک 
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. مدش هعیش  هرخالاب  مدناوخ و  يدایز  ياهباتک  مه  نآ  زا  سپ  متفر و  نایعیش  دجسم  هب  سپس  مدرب . یپ  هعیش 

زا مه  رادید  نیا  دوب و  ینتشادتسود  رایـسب  يدرم  تسا . هدوب  اسابموم  عماج  دجـسم  هعمج  ماما  سلجم و  هدنیامن  مه  هرود  کی  ناشیا 
. میدرک تکرح  دوب  اهحاسمت  غاب  زا  رادید  هک  يدعب  همانرب  يارب  ام  تفای و  نایاپ  تاقالم  رفس . ياهرادید  نیرتزیگناهرطاخ 

اهحاسمت غاب  زا  رادید 

زا دوشیم . يرادـهگن  اـهنآ  نس  ساـسارب  حاـسمت  يدادـعت  تمـسق  ره  رد  هک  دـناهدرک  داـجیا  هکربهکرب  تروـصهب  ار  یعیـسو  ياـضف 
هتشاذگ گرزبردپ  ینعی  يددگیب »  » ار حاسمت  نیا  مان  دراد ! رمع  لاس  دصکی  دشیم  هتفگ  هک  یحاسمت  ات  هلاسود  ات  کی  ياهحاسمت 

يور هک  ییوکس  يالاب  یلکیه  يوق  تسوپنیگنر  درم  تسا . اهحاسمت  هب  نداد  اذغ  نامز  نالا  دش  هتفگ  میتفر ، رتولج  هک  یمک  دندوب .
بآ کـیدزن  ار  نآ  هدرک ، نازیوآ  خـن  کـی  رـس  بـالق  اـب  ار  ياهدرم  غرم  کـی  تفرگ و  رارق  دوـب  هدـش  هتخاـس  اـههکرب  نـیا  زا  یکی 

ار غرم  نآ  هدوبر و  ار  تقبـس  يوگ  اهنآ  زا  یکی  هرخالاب  دندرکیم و  هلمح  هدمآ ، الاب  بآ  زا  نآ  ندروخ  يارب  مه  اهحاسمت  دروآیم .
. دروخیم تفرگیم و 

حاسمت نیرتگرزب  هک  دوب  نیا  یکی  دـندادیم  هئارا  اهحاسمت  هرابرد  هک  یتاعالطا  هلمج  زا  دوب . زیگناناجیه  یندـید و  اـبیز ، ياهرظنم 
زا وا  دـننکیم و  یهارمه  ار  وا  رـسمه  ناونع  هب  هدام  حاسمت  ود  دراد و  نزو  ولیک  دصتـشه  رمع ، لاـس  دـصکی  هعومجم  نیا  رد  دوجوم 

عون نیرتکانرطخ 
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. تسا اهحاسمت 

راب ره  هدام  ياهحاسمت  دننکیمن . رمع  رتشیب  لاس  ات 40  نیب 35  هدام  ياهحاسمت  اما  دننکیم ، ادـیپ  ینالوط  رمع  رن  ياهحاسمت  ًالومعم 
! دنرادن نابز  اهحاسمت  هکنیا  بلاج  تسا و  یلومعم  غرم  مخت  رباربود  هک  دنارذگیم  مخت   36

. میدرک تکرح  هاگدورف  فرطهب  سپس  میدوب ، غاب  نیا  رد  ار  یتعاسمین 
نلاس دراو  میدناوخ و  يرهشير  ياقآ  تماما  هب  ار  زامن  هدرک ، نهپ  يریصح  نمچ ، رانک  اج  نامه  میدیسر . هاگدورف  هب  هک  دوب  برغم 

. میدش هاگدورف 
زین ار  دوخ  دـنبرمک  شفک و  دـندشیم  روبجم  یـسرزاب ، تیگ  زا  نتـشذگ  زا  سپ  مدرم  زا  یـضعب  دوب . دـیدش  اهیـسرزاب  هاگدورف  رد 

. دنوش یندب  شیتفت  دنروآرد و 
هب هدایپ  میتشذـگ و  مه  اجنآ  زا  تفرگیم . تروص  یـسرزاب  رگید  راـبکی  راـظتنا  نلاـس  هب  دورو  يارب  لوا ، تیگ  زا  یـسرزاب  زا  سپ 

دعب تعاس  کی  میدرک و  تکرح  یبوریان  دـصقم  هب  هقیقد   8 تعاس 30 / ناختفه ، نیا  زا  نتـشذگ  اب  میدرک . تکرح  اـمیپاوه  تمس 
. میدش رهش  نیا  هاگدورف  دراو 

تحارتسا هب  اذغ  یمک  ندروخ  زا  سپ  هدـش و  سنادـیزر  دراو  تعاس 10  کیدزن  دوب . هار  تعاسمین  دودـح  سنادـیزر  ات  هاگدورف  زا 
؟ دشاب هدرک  ردقم  هنوگچ  ام  يارب  ار  ادرف  دنوادخ  ات  میتخادرپ 

85 / 6 هبنش 11 /

مهدزاـی هـقبط  رد  ینزیار  مـیدرک . تـکرح  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یگنهرف  ینزیار  فرطهـب  هبنـش  زور  حبــص  هـقیقد   9 تعاس 30 /
عفترم ینامتخاس 
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هعلاطم يارب  دارفا  هک  دـناهدرک  داجیا  یبوخ  هناخباتک  زین  فکمه  هقبطمین  رد  دراد ، تیلاعف  یگنهرف  فلتخم  ياههنیمز  رد  هدـش و  عقاو 

. دندوب هدرک  رازگرب  يرهشير  ياقآ  بتک  زا  مه  يرصتخم  هاگشیامن  دننکیم . هعجارم 
. دوب ادیپ  اًلماک  یبوریان  هاگشناد  هلمج  زا  فارطا  زکارم  زا  يرایسب  مهدزای  هقبط  زا 

هتفای نایاپ  ناشتیرومأم  يددمیلع  ياقآ  دنکیم . رشتنم  تسا  امنهار  ینعم  هب  هک  « GUIDE  » مان اب  ياهلجم  دراد ؛ یبوخ  تیلاعف  ینزیار 
. دناهدمآ ناشیا  ياجهب  كانحرف  ياقآ  و 

هچب  20 دراد . هریغو  ژراش  ياههنیزه  مه  رالد  هب 1900  کیدزن  دنهدیم . هراجا  رالد  دودح 2000  ههامهمه  تسا و  ياهراجا  نامتخاس 
. دنهدیم اهنآ  هب  گنیلش  رازه  هنایهام  هک  دناهداد  رارق  ششوپ  تحت  مه  ار  میتی 

دودـح دوب . طسوتم  اههناخترافـس  رگید  نامتخاس  هب  تبـسن  هقبطود و  یناـمتخاس  میتفر . ناریا  یمالـسا  يروهمج  ترافـس  هب  اـجنآ  زا 
هب دورو  اـب  دـناهدوب  ریفـس  اـینک  رد  لاـس  دـنچ  هک  يودـهم  فیرـش  دـمحم  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  دراد . تحاـسم  رتـم   4000

نلاس نیا  رد  دوب ، رقتـسم  یلوسنک  دـحاو  قاطا  نآ  رد  هک  دـندادیم  ناشن  ار  اهقاطا  هدرک ، رورم  ار  دوخ  هتـشذگ  تارطاخ  ناـمتخاس ،
 ... میتشاد و یعمج  نآرق  تئارق 

. میدرک تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هیملع  هزوح  يوسهب  ترافس  نانکراک  اب  ندش  انشآ  زا  سپ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هیملع  هزوح 

زا یکی  یـضترمیضترم »  » ياقآ نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  هدـش و  يراذـگمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يابیز  ماـنهب  هزوح  نیا 
نیا دـنراد و  روضح  اینک  رد  هک  تساهلاس  ناشیا  دنتـسه . یـضترم  رفعج  همـالع  هعیـش ، یماـن  گرزب و  خروم  ردارب  یناـنبل و  يالـضف 

ياهقطنم رد  هزوح  نیا  تسا . هدرک  ادـیپ  کیمداکآ  تلاح  اًلعف  نکیل  هتـشاد ، يوزوح  تلاح  هعومجم  نیا  اًـلبق  دـننکیم . هرادا  ار  هزوح 
مولع اهنآ  زا 70 % شیب  دراد . هـبلط  رفن  عبرم و 280  رتم  دودـح 32000  نآ  تحاسم  تسا . هدـش  عقاو  یبوریان  هموح  رد  اتاگنال »  » مانهب
همادا مق  هیملع  هزوح  ای  رگید و  ياههاگـشناد  رد  دـنناوتیم  لیـصحت  لاس  راهچ  زا  سپ  و  دـنریگیمارف . رگید  سورد  اـب  هارمه  ار  ینید 

. دنهد لیصحت 
نازومآشناد همه  دراد . یبوخ  هاـگباوخ  تسا . زهجم  زیمت و  اـهسالک  تسا . کـیزیف  يژولویب و  ياههاگـشزومآ  هب  زهجم  عمتجم  نیا 

. دنتسه رسپ 
رد هرفنود  ياهتخت  دننکیم . تحارتسا  رفن  شش  قاطا  ره  رد  هدش و  يراذگمان  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  دیفم و  خیـش  مان  هب  اههاگباوخ 

. دوشیم هدافتسا  اهنآ  زا  باوخ  يارب  هک  دناهتشاذگ  اهقاطا 
ار دـنریگیم و 40 % نیلــصحم  زا  ار  هک 60 % تـسا  رـالد  رازه  دودـح 120  ینعی  گنیلیـش  نویلیم  کیدزن 5  لاـس ، رد  هسـسؤم  هنیزه 

ینارنخـس نلاس  دراد . رارق  هناخباتک  هاگباوخ و  نآ  یناقوف  هقبط  رد  هدش و  هتخاس  تسا  لاس  دودح 17  انب  نیا  دننکیم . نیمأت  ناشدوخ 
رد تسا . یسرد  بتک  مه  اهنآ  زا  یشخب  هک  درادن  رتشیب  باتک  دلج  هب 3500  کیدزن  اًلعف  تسین . ینغ  اما  دراد ، هناخباتک  دراد . یبوخ 

نایناریا ار  اههنیزه  زا  یهجوت  لباق  شخب  هک  هدش  انب  نیا  ثادحا  هنیزه  رالد  نویلیم  کی  هب  کیدزن  راک  يادتبا 
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80 ص :
. دناهدرک تخادرپ  راکوکین 

دناهتخاس عمتجم  طسو  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مان  اب  مه  يزیمت  بوخ و  دجـسم  دوشیم . هرادا  لنـسرپ  رفن  اب 32  هعومجم  نیا 
. دوشیم هماقا  هعمج  ياهزور  دجسم  نیمه  رد  یضترمیضترم »  » ياقآ طسوت  هعمج  زامن  هک 

داجیا اهرتخد  يارب  مه  ياهسردم  دوشیم ، راذگاو  ناشیا  هب  يدوزهب  هک  اههجوخ  قباس  لحم  رد  دنراد  میمصت  یـضترم  یـضترم  ياقآ 
. دننکیم یگدنز  دنناوخیم و  سرد  رگیدکی  اب  تیمیمص  لامک  رد  هسردم  نیا  رد  ینس  هعیش و  هکنیا  بلاج  دننک و 

گنیلیش دودـح 25000  مرت  ره  رد  لیـصحت  هنیزه  دـنراد . یلیطعت  مه  هام  هس  دـننکیم و  رازگرب  ههامهس  مرت  هس  رد  ار  یلیـصحت  لاـس 
ماما ترـضح  رتفد  مرتحم  ياضعا  زا  یلـسوت  هَّللاۀـیآ  ار  هسردـم  نیا  گـنلک  دوشیم . هاـگباوخ  اذـغ و  رتفد و  باـتک و  لـماش  هک  تسا 

. دناهتشاد یهجوت  لباق  شقن  نآ  هب  کمک  رد  مه  يودهم  فیرش  ياقآ  دناهدز و  هرس  سدق  ینیمخ 
ياـقآ دـندش . عمتجم  دراو  تشاد  نت  هب  یـسورع  ساـبل  هک  یمناـخرتخد  اـب  هارمه  هسردـم  ناوـج  ناسردـم  زا  یکی  رهظ  ناذا  کـیدزن 

غلبم دـندرک . يراج  ار  دـقع  هغیـص  مناخ  سورع  فرط  زا  تلاکو  هب  يرهـشير  ياقآ  داـماد و  فرط  زا  تلاـکو  هب  یـضترم » یـضترم  »
. دوب گنیلیش  رازه  هد  دودح  هیرهم 

هَّللاۀـیآ زا  هیرهم  لـک  لداـعم  ینعی  رـالد  دـصکی  مادـکره  دنتـشاد و  ماـن  ـالاتیچ » نامیلـس   » داـماد و  بجر » تنب  هروـهز   » مناـخ سورع 
. دنتفر تخب  هناخ  هب  دش  هدناوخ  دجسم  رد  ناشدقع  هک  سناششوخ  داماد  سورع و  نیا  دنتفرگ و  هیده  يرهشير 

راهان میدمآ و  تشاد  رارق  هزوح  يورهبور  هک  یغاب  هب  زامن  هماقا  زا  سپ 
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81 ص :
هدراـهچ هب  فورعم  هقطنم  هب  هماـنرب  قبط   85 / 6 هبنـش 11 / رهظ  زا  دـعب  میتشگزاب . سنادـیزر  هب  میدروخ و  افـصاب  ابیز و  ییاـضف  رد  ار 

زا رپ  ابیز و  زبسرـس و  اجهمه  نآ  فارطا  اما  دوب ، نیگنـس  رایـسب  ریـسم  کـیفارت  میتفر . هدـش  عقاو  یبوریاـن  يرتمولیک  رد 50  هک  راـشبآ 
. نوگانوگ ياهتخرد 

. دندرکیم یگدنز  اجنآ  كاندرد  تخس و  رایسب  یطیارـش  رد  اهنیـشنرپک  هک  دروخیم  مشچهب  اریبک »  » مان اب  یقطانم  ریـسم ، لوط  رد 
. یهافر تاناکما  دقافو  کچوک  رقحم و  ياههبلک  اهدابآیبلح ،

ناینادـنز زا  يراگیب  اب  مویداتـسا  نیا  تشاد . دوجو  دوب  هدـش  هتخاس  اهینیچ  طسوت  هک  یـشزرو  مویداتـسا  کی  هداج  تسار  تمـس  رد 
روشک نیا  يداصتقا  زکارم  زا  يرایـسب  هتفرهتفر  دنراد و  اینک  رد  يداصتقا  هدرتسگ  ياهتیلاعف  اهینیچ  زین  نونکامه  هدیدرگ و  ثادحا 
هَّللاۀیآ هار  هنایم  رد  دنالیصحت . هب  لوغشم  وجشناد  نآ 24000  رد  هک  تشاد  رارق  اتاینک »  » هاگـشناد رتولج  یمک  دناهتفرگ . رایتخا  رد  ار 

؟ تسیچ دیراد  غارس  اینک  مدرم  رد  هک  یتفص  نیرتهب  دندیسرپ  اینک  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  مرتحم  ریفس  یسیئر  ياقآ  زا  يرهـشير 
. دنراد هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  اهنآ  ندوب  عناق  مدرم  نیا  تفص  نیرتهب  داد : خساپ  ناشیا  و 

. دروخیم مشچ  هب  ناوارف  ياچ  سانانآ و  يابیز  عرازم  ریسم ، لوط  رد 
نیا هک  تسا  رکذ  نایاش  دوشیم . هتشاک  نیمز  رد  ياهتوب  تروصهب  دننادیم ، یتخرد  هویم  ار  نآ  هک  مدرم  روصت  فالخرب  مه  سانانآ 

. دناهرهبیب نآ  زا  هقطنم  یموب  مدرم  تسا و  اهییاپورا  تسد  رتشیب  عرازم 
رداچ دـنچ  رد  نآ ، نمچ  هطوحم  رد  تشاد و  رارق  رتم  هد  دودـح  یعافترا  اب  مه  راـنک  رد  راـشبآ  راـهچ  هک  دوب  ياهقطنم  هار  طـسو  رد 

مسارم گنردیفس 
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82 ص :
. دنک نامداش  ار  یسورع  رد  ناگدننکتکرش  ات  درکیم  فیرعت  کُج  نارضاح  يارب  یلیحاوس  نابز  هب  مه  ییاقآ  دوب . اپرب  یسورع 

، نارذـگهر زا  شـسرپ  وجتـسج و  مغریلع  هار و  ندرک  مگ  لیلد  هب  هنافـسأتم  نکیل  میدرک . تکرح  راـشبآ  زا 14  دـیدزاب  يارب  سپس 
! میتشگرب راچان  هب  مینک و  ادیپ  ار  نآ  میتسناوتن 

ایآ تساجک ؟ دـیتفگیم  هک  راشبآ  نیا 14  سپ  دندیـسرپیم  يودهم  ياقآ  زا  همه  ناتـسود  هک  دوب  نیا  ریـسم  نیا  نیریـش  تارطاخ  زا 
 ... دیشاب و هدید  باوخرد  ار  راشبآ  دیهدیمن 14  لامتحا  ًاعقاو  دراد ؟ دوجو  ییاج  نینچ  اًلصا 

يددمیلع ياقآ  زا  هار  هنایم  رد  دنکیم . نیریش  ار  رفس  هداد ، تاجن  یگتـسخ  زا  ار  نارفـسمه  هک  تسا  یلماع  رفـس  رد  حازم  لاحرههب 
: دندرک راهظا  ناشیا  دننک . فیرعت  ار  اینک  هب  طوبرم  مهم  تاکن  یخرب  ات  متساوخ 

. دنکیم دادیب  اجنآ  رد  زدیا  دناهدش . هدیشک  اشحف  دایتعا و  هب  مدرم  اهتسیروت  قیرط  زا  تسا ، نیشن  ناملسم  هک  ومال  هقطنم  رد 
لیلقت هب 60 % نونکامه  هتشاد ، ناملسم  دودح 90 % هک  ياهقطنم  دننکیم و  يرادیرخ  ناناملسم  زا  نازرا  ار  هقطنم  زیخلـصاح  ياهنیمز 

 ... دناهدرک و ادیپ 
. میدرک تکرح  یبوریان  شحوغاب  زا  دیدزاب  يارب   8 تعاس 45 / هبنشکی 

. تسا دارگیتناس  هجرد  دودح 17  زین  ترارح  هجرد  تساراد . ار  رظانم  نیرتابیز  زا  یکی  سنادیزر  هب  یهتنم  نابایخ 
. دنریگیم يدورو  میقم  دارفا  يارب  گنیلیش  اهتسیروت و 300  يارب  گنیلیش   740 میدیسر . شحو  غاب  هب  تعاس  مین  دودح  تشذگ  اب 
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83 ص :
ترابع بیترت  هب  میدید  شحو  غاب  نیا  رد  ام  هک  یتاناویح  دوشیم . يرادهگن  یناویح  یشخب  ره  رد  تسابیز و  گنشق و  رایسب  هطوحم 

: زا دندوب 
رد هک  ینزوگ  ریش ، ندگرک ، رخروگ ، نز ،) ود  اب  نومیم  کی  ) ییایبملک ياهنومیم  راتفک ، یـشحو ، واگ  نزوگ ، غرمرتش ، یبآ ، بسا 

. حاسمت اتیچ و  گنلپ  دوب ، هدش  هتسکش  شخاش  عازن 
تأیه تقو ، یمک  لیلدهب  هنافـسأتم  نکیل  تسا ، روهـشم  ناـهج  رد  هک  هدـش  عقاو  یبوریاـن  كراـپ » لانـشَن   » یکیدزن رد  شحوغاـب  نیا 
! میدش نآ  شریذپ  هب  راچان  نامز  نتشادن  لیلد  هب  هک  میدرک  ساسحا  رفس  رد  هک  دوب  يدوبمک  نیا  تفاین و  ار  نآ  زا  رادید  ناکما 

ار دوخ  یموب  نابز  دـیاش  اهنیا  زا  يرایـسب  هتبلا  تسا . ناریا  ياهچولب  هب  طوبرم  هک  یبوریان  رْتنِـس  هنیدـم  مانهب  دوب  يدجـسم  هار  نیب  رد 
. دناهدرک ترجاهم  روشک  نیا  هب  لبق  لاس   700 دودح 600 ، اریز  دنشاب ، هدرک  شومارف 

اهدرمریپ دناهدرک . ظفح  ار  ناریا  ياهچولب  موسر  بادآ و  هتبلا  دـناهدش ، شخپ  روشک  رد  دـعب  یلو  دـناهدمآ ، اسابموم  هب  ادـتبا  رد  اهنآ 
سیئر دراد . دوجو  اهیچولب  مان  هب  یناـبایخ  اـسابموم  رد  دنتـسه . دـلب  یلیحاوس  یـسیلگنا و  طـقف  اـهناوج  یلو  دـننادیم ، یچولب  زونه 

. تسا یچولب  دارم  ياقآ  اهنیا 
زدیا و دنراد . مه  هعیش  تسا . رابمغ  رایسب  ياهقطنم  میتفر . دنتـسه  ناملـسم  بلغا  هک  یبوریان  نیـشنریقف  هقطنم  اریبک ،»  » هقطنم هب  سپس 

تسرد يددعتم  ياهاسیلک  هقطنم  نیا  طسو  رد  دنکیم . دادیب  اجنیا  رد  زین  داسف 
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84 ص :
هقطنم نیا  دننکیم . توعد  تیحیسم  هب  ار  نانآ  دننکیم و  یگدنز  اهنآ  نیب  رد  هدمآ و  اهنیا  نایم  یحیسم  نیرـشبم  زا  ياهدع  دناهدرک .

. تسا نماان  رایسب 
. دبای روضح  شخب  نیا  رد  دنکیمن  تأرج  یسک  رهظ  زا  دعب  زا  ًالومعم 

مه هاگنامرد  کی  كدوکدهم و  کی  هسردم ، کی  اسیلک  ره  دننکن . ادیپ  روضح  قطانم  نیا  رد  دنکیم  هیصوت  اهتاملپید  هب  زین  تلود 
. دراد

قطانم تسا . هدرک  ادیپ  ققحت  اجنیمه  ًاقیقد  نیشنخوک  نیشنخاک و  هقطنم  تسا و  رهش  نیشننایعا  هقطنم  اریبک »  » یگیاسمه رد  تسرد 
هب تبسن  سانجا  میتفر . رهـش  ياههاگـشورف  زا  یکی  هب  ياچ  دیرخ  يارب  هقطنم  نیا  زا  رادید  زا  سپ  دراد . رارق  رهـش  بلق  رد  نیـشنریقف 

رـصع رهظ و  زامن  میتشگرب . سنادیزر  تمـس  هب  هدرک ، يرادیرخ  ياچ  يردـق  طقف  ام  تسا و  رتنارگ  هقطنم  ياهروشک  یخرب  ناریا و 
. میدش هدامآ  تکرح  يارب  میدرک و  تحارتسا  یمک  هدرک و  لیم  ناتسود  اب  هارمه  ار  راهان  هدناوخ ، ار 

هاگدورف هب  هک  دوب  رهظ  زا  دـعب  راهچ  کیدزن  تعاس  میدرک . تکرح  هاـگدورف  فرطهب  سنادـیزر  زا  رهظ  زا  دـعب  هقیقد   3 تعاس 40 /
، دندوب هتفرگ  ار  زاورپ  ياهتراک  هداد و  لیوحت  ار  اهكاس  هدیـشک ، تمحز  هاگنهنیدم  يددمیلع و  نایاقآ  ام  ندمآ  زا  لبق  میدیـسر .

جنپ تعاس  ات  هدش و  یسرزاب  نلاس  دراو  ترافس  ناتسود  زا  یخرب  مرتحم و  ریفس  یسیئر  ياقآ  اب  هارمه  یلطعم  نودب  میدیسر  یتقو  اذل 
گـنیئوب 767 ياـمیپاوه  دراو  هقیقد   5 تعاس 30 / میدـمآ و  راظتنا  نلاـس  هب  هدرک  یظفاحادـخ  ناـیاقآ  اـب  هاـگنآ  میتخادرپ . وگتفگ  هب 

. میدرک تکرح  نادوس  تمس  هب  هقیقد   5 تعاس 45 / ینعی  ریخأت  هقیقد  اب 15  هدیدرگ و  زیوریااینک » »
تسا رادروخرب  یبوخ  تاناکما  زا  دیدج و  زیمت و  ییاینک ، ياهامیپاوه 
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85 ص :
. دنتشادن یهجوت  لباق  ریخأت  میتشاد  ام  هک  يزاورپ  دنچ  رد  و 

. درک میهاوخ  زاغآ  رگید  ییاقیرفآ  روشک  کی  هب  ار  رگید  يرفس  دنوادخ  رب  لکوت  اب  دیسر و  نایاپ  هب  رفس  هزور  راهچ  رمع  لاحرههب 

اینک هب  رفس  يدنبعمج 

رـصع میدرک و  تحارتسا  رهظ  ات  لوا  زور  حبـص  نوچ  میتشاد ، تصرف  زور  هس  ًابیرقت  ام  دـش و  ماجنا  بش  ود  زور و  راهچ  رد  رفـس  نیا 
. میدوب تشگزاب  هار  رد  مه  مراهچ  زور 

: هجوت لباق  تاکن 
: دش ماجنا  لیذ  حرش  هب  یگنهرف  یملع و  رادید  تشه  رفس  نیا  رد 

؛ یبوریان ناناملسم  ياروش  اب  رادید  - 1
؛ يدهملاراصنا هعیش  ناناوج  زا  یعمج  اب  رادید  - 2

؛ هسردم نیا  رتخد  رسپ و  بالط  اب  رادید  اسابموم و  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هسردم  زا  دیدزاب  - 3
؛ اسابموم رد  اههجوخ  نایعیش و  دجسم  هعمج  زامن  رد  روضح  - 4

مالـسلا مهیلع  تیبلها  بهذم  هب  نونکا  هدوب و  بهذمینـس  اًلبق  هک  اسابموم  فورعم  بیطخ  ملاع و  رـصان ، یهللادبع  ياقآ  اب  رادید  - 5
؛ تسا هدیورگ 

؛ اسابموم ناگتخیهرف  املع و  زا  یعمج  تاضقلایضاق و  اب  رادید  - 6
؛ یضترم یضترم  ياقآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هسردم  زا  رادید  - 7

. یبوریان رد  اههجوخ  یشزومآ  یبهذم  یگنهرف  هعومجم  زا  دیدزاب  - 8
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هسردم  رد  نامیلس  اروُهُز و  جاودزا  دقع  ندناوخ 

یباهو و دض  رکفنشور و  دارفا  یبوریان  ناناملسم  ياروش  هظحالم :
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. دنتسه ناریا  یمالسا  يروهمج  هب  دنمقالع 

. دنشاب نیرفآ  لوحت  دنناوتیم  دنشاب  هتشاد  يریبدتاب  يوق و  ملاع  رگا  دنتسه . يدنمتورث  ًاتبسن  دارفا  یبوریان  هجوخ  نایعیش 
. دنراد يربهر  تیاده و  هب  يدایز  زاین  مه  هجوخریغ  نایعیش 

تسا مزال  يرورض و  يرما  ناناملسم  رگید  ریقف و  نایعیش  يارب  لاغتشا  داجیا  تهج  رد  يداصتقا  هنارکفتم  مادقا 
رد هقطنم  نیا  رد  یمیظع  یگنهرف  لوحت  دناوتیم  دـشاب  لاغتـشا  داجیا  اب  هارمه  رگا  ًاصوصخ  تقد  رکفت و  اب  مأوت  یگنهرف  يزیرهمانرب 

. دشاب هتشاد  یپ 
. دنک مادقا  نآ  يارب  دیاب  امیس  ادص و  هک  تسا  تابجاو  مها  زا  یبوریان  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ویدار  سیسأت  يارب  شالت 

یساسا ییانبریز و  مادقا  کی  دوشیم  هرادا  یضترم  یضترم  دیـس  ياقآ  طسوت  هک  یبوریان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هسردم 
. دشاب هتشاد  هبعش  اینک  مامت  رد  دوش و  تیوقت  ًامتح  دیاب  هک  تسا 

راب فسأت  هداـعلاقوف  هسردـم  نیا  تشادـهب  تفاـظن و  عضو  دراد ، تیوقت  هب  زاـین  تهج  ره  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیملع  هسردـم 
. درک يرکف  دیاب  مه  هنیمز  نیا  رد  اذل  دنشاب ، رادروخرب  یهجوت  لباق  دادعتسا  زا  هسردم  نیا  بالط  تسا  دیعب  تسا .

دهدیم ناشن  هدمآ  دوجوهب  بتک  رگید  ریدغلا و  باتک  هعلاطم  رثارد  ناشیا  رد  هک  یلوحت  دوب . دیفم  رایسب  رصان  یهللادبع  ياقآ  اب  رادید 
. تسا نیگنس  رایسب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  گنهرف  لاقتنا  رد  ام  تیلوؤسم  هک 

. دراد يراکمه  يارب  یبوخ  هنیمز  مه  اینک  تاضقلایضاق 

دوجوهب بتک  رگید  ریدغلا و  باتک  هعلاطم  رثارد  ناشیا  رد  هک  یلوحت  دوب . دیفم  رایسب  رصان  یهللادبع  ياقآ  اب  رادید 
. تسا نیگنس  رایسب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  گنهرف  لاقتنا  رد  ام  تیلوؤسم  هک  دهدیم  ناشن  هدمآ 
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. دراد ریبدت  يزیرهمانرب و  هب  زاین  تسا  مهارف  اینک  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم  هب  شیارگ  يارب  هنیمز  عومجم  رد 

ناشیا هب  دنک . مادقا  یلیحاوس  نابز  هب  اهنآ  همجرت  زین  ثیدحلاراد و  بتک  عیزوت  شورف و  هنیمز  رد  هک  درک  یگدامآ  مالعا  لیهس  ياقآ 
. دشاب اهنآ  دوخ  اب  بتک  پاچ  هکنیا  رب  طورشم  میهدیم ، ار  نآ  همجرت  هنیزه  دش  هتفگ 

هـسردم یگنهرف و  ینزیار  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هسردـم  ياـههناخباتک  يارب  دـیاب  ثیدـحلاراد  تاروـشنم  زا  هرود  دـنچ 
. ددرگ لاسرا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. دوش لاسرا  تاضقلایضاق  يارب  هجوت  روخ  رد  بسانم و  باتک  يدادعت 
یخرب ياوه  هچرگ  تسین . یبونج  ياقیرفآ  زا  رتمک  دوش ، یگدیـسر  اهنآ  هب  رگا  دراد . یناوارف  یندـید  ابیز و  رظانم  اسابموم  یبوریاـن و 

. میدید لاس  لصف  نیا  رد  هک  دوب  يزیچ  نآ  هب  طوبرم  تواضق  نیا  هتبلا  تسا . رتهب  یبونج  ياقیرفآ  زا  نآ  قطانم 
. تسا یگنهرف  ملاس  ياهتیلاعف  يارب  یبوخ  تصرف  یبهذم  يدازآ 

. دش میهاوخ  هذخاؤم  تمایق  رد  دیدرتیب  مینکن  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  رگا 
یگنهرف یگدنامبقع  ردخم و  داوم  اشحف و  دنربیم و  ییاپورا  یسیلگنا و  دردیب  ناربکتسم  ریقف ، روشک  نیا  رد  زونه  ار  هرهب  نیرتشیب 

. دننکیم رداص  لعفلاب  ریقف  هوقلاب و  دنمتورث  هقطنم  نیا  هب  ار 
. تسا يرورض  مزال و  مادقا  کی  یلیحاوس  نابز  هب  ثیدحلاراد  راثآ  همجرت  يارب  مادقا 

دوجوهب بتک  رگید  ریدغلا و  باتک  هعلاطم  رثارد  ناشیا  رد  هک  یلوحت  دوب . دیفم  رایسب  رصان  یهللادبع  ياقآ  اب  رادید 
. تسا نیگنس  رایسب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  گنهرف  لاقتنا  رد  ام  تیلوؤسم  هک  دهدیم  ناشن  هدمآ 
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دوجوهب بتک  رگید  ریدغلا و  باتک  هعلاطم  رثارد  ناشیا  رد  هک  یلوحت  دوب . دیفم  رایسب  رصان  یهللادبع  ياقآ  اب  رادید 
. تسا نیگنس  رایسب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  گنهرف  لاقتنا  رد  ام  تیلوؤسم  هک  دهدیم  ناشن  هدمآ 
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نادوس موس : لصف 

نادوس هب  رفس  زاغآ 
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ریزو یناجترهزا  ياقآ  میدـش . نادوس  تختیاپ  موطراخ  رهـش  هاـگدورف  دراو   85 / 6 هبنـشکی 12 / زور  رهظ  زا  دـعب  هقیقد   2 تعاس 30 /

رد ناریا  یمالـسا  يروهمج  مرتحم  ریفـس  يرماع  ياـقآ  نادوس ، هرمع  جـح و  هثعب  سیئر  نسح  دـمحم  ياـقآ  نادوس ، فاـقوا  داـشرا و 
يرهـشير و هَّللاۀـیآ  زا  ینادوس  نـالوؤسم  زا  رگید  یعمج  یگنهرف و  مرتـحم  نزیار  يراـصنا  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  نادوس ،

. دندرک لابقتسا  یمرگ  هب  ناهارمه 
هَّللافیـض مشاه  یـشزرو  نلاس  هب  ار  ام  میدـشیم ، تروکـسا  سیلپ  راوس  روتوم  کی  طـسوت  هک  یلاـح  رد  هاـگدورف  زا  جورخ  زا  سپ 

. دوب يرازگرب  لاح  رد  راظتنا  هراونشج  هژیو  هتاراک  هقباسم  نلاس  نیا  رد  دندومن . تیاده 
ریفس يرماع  ياقآ  دنتفگ . مدقم  ریخ  ناهارمه  يرهشير و  هَّللاۀیآ  هژیو  هب  نارضاح و  هب  نایبرم  زا  رفن  دنچ  هاگیاج ، رد  رارقتـسا  زا  سپ 

مرتحم
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ات دـندش  توعد  هاگیاج  هب  ناراکـشزرو  سپـس  تفگ . نخـس  نارـضاح  يارب  یبرع  نابز  هب  ياهقیقد  دـنچ  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

تفایرد ار  ناشیاهلادم  هتفای ، روضح  هاگیاج  رد  بیترت  هب  ناوج  ناراکهتاراک  دننک . تفایرد  هیقف  یلو  مرتحم  هدـنیامن  زا  ار  ناشزیاوج 
. دیدرگ ادها  هقباسم  نیا  ناگدنرب  هب  راظتنالاو » رصنلا   » ماج زین  نایاپ  رد  دندرک و 

یـسورع مسارم  یـشزرو ، نلاس  لباقم  ِكراپ  هطوحم  رد  میورب . دوخ  تماقا  لحم  لته  هب  ات  هدـمآ  نوریب  نلاس  زا  مسارم  همتاخ  زا  سپ 
دننزیم رداچ  اهكراپ ، نمچ  زا  یشخب  رد  هک  دراد  دوجو  ناتـسکاپ  دنه و  هلمج  زا  اهروشک  یخرب  رد  هک  تسا  یمـسر  نیا  دوب و  اپرب 

هنیزه رتمک  ناوج  ياهجوز  رذگهر  نیا  زا  دـننکیم و  عمج  ار  اهرداچ  مسارم  نایاپ  زا  دـعب  دـننکیم و  اپرب  ار  یـسورع  نشج  مسارم  و 
! دننکیم

امیپاوه رد  نوچ  میدمآ و  دوشیم  هرادا  اهییایزلام  طسوت  هدش و  عقاو  لین  دور  رانک  رد  هک  لته » يدیلاه   » هب تروکـسا  اب  هارمه  سپس 
. میتخادرپ تحارتسا  هب  هار ، یگتسخ  هب  هجوتاب  هدرک و  هدافتسا  تصرف  زا  میدوب ، هدروخ  اذغ 

هاگدورف رد  میدوب ، هدرک  يرادیرخ  اینک  زا  هک  ار  ییولیک  کی  ياچ  هتـسب  ود  هک  دوب  هدش  هجوتم  راب  صیخرت  زا  سپ  هاگنهنیدـم  ياقآ 
یهاگ دراد و  دوجو  هتفاین  هعسوت  ياهروشک  ًاصوصخ  اهروشک ، یخرب  رد  هنافسأتم  هک  تسا  یلکشم  نیا  و  دناهتشادرب ! نتراک  لخاد  زا 

! دوشیمن ادیپ  رگید  دندزدیم و  ار  رفاسم  هارمه  كاس  هک  دتفایم  قافتا  مه 
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هاگن کی  رد  نادوس 

یمومع تاعالطا 
رد هک  تساـقیرفآ  هراـق  روشک  نیرتگرزب  اـیند و  روشک  نیمهد  تحاـسم  رظن  زا  عبرم  رتـمولیک  تحاسم 2505810  اـب  نادوس  يروهمج 

عقاو هرتیرا  یپویتا و  ادناگوا ، وگنک ، يزکرم ، ياقیرفآ  داچ ، یبیل ، رصم ، ییاقیرفآ  روشک  ُهن  یگیاسمه  رد  اقیرفآ و  خاش  قرش و  هقطنم 
. تسا خرس  يایرد  رد  لحاس  رتمولیک  ياراد 800  دوخ  قرش  لامش  رد  هدیدرگ و 

تسیمینآ و یحیسم و  ناملسم و 30 % بیکرت 70 % اب  رفن و  نویلیم  رب 35  غلاب  يرامـشرس ، نیرخآ  ساسارب  روشک  نیا  تیعمج  دروآرب 
بونج و رد  ییاقیرفآ  ياههریت  قرـش و  لامـش و  رد  ًاتدـمع  برع  لیابق  دـشابیم . ییاـقیرفآ  برع و  ياـههریت  زا  هلیبق  زا 597  لکشتم 

رقف طخ  ریز  نادوس  مدرم  زا  دصرد  زا 40  شیب  تسا . لاس  نانز 60  رد  لاس و  نادرم 57  رد  رمع  نیگنایم  دنتسه . زکرمتم  نادوس  برغ 
. دننکیم یگدنز 

. دنـشابیم نانآ  موسر  بادآ و  هب  دیقم  فوصت و  ياههقرف  عبات  نانآ  زا  یهجوت  لباق  شخب  بهذـمیکلام و  ًارثکا  روشک  نیا  ناناملـسم 
زا دــنهدیم ، شزوـمآ  ار  نآرق  ظـفح  توـالت و  لاـسدرخ ، ناـکدوک  هـب  هـک  ینآرق  ياـههناخبتکم  ناـمه  اـی  نآرق  يوــالخ  دوـجو 

. دوشیم هدرمش  نادوس  یبهذم  یتنس و  هعماج  ياهیگژیو 
جیار لوپ  نابز و 

یمـسر نابز  دـشابیم . جـیار  روشک  یـشزومآ  يرادا و  ياهشخب  رد  مود  ناـبز  ناونعهب  یـسیلگنا  ناـبز  یبرع و  روشک  یمـسر  ناـبز 
ياهتلایا
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. تسا یسیلگنا  یبونج ،

میـسقت ینادوـس  هینج  هـب 10  زین  راـنید  ره  دـشابیم . راـنید  رـضاح 213  لاـح  رد  اـکیرمآ  رـالد  ره  تسا و  راـنید  نادوـس ، لوـپ  دـحاو 
رازاب و هچوک و  مدرم  یلو  تسا ، رانید  روشک  یمـسر  لوپ  دـحاو  هکنآ  مغریلع  و  تسا ) هینج  لداعم 2130  اکیرمآ  رالد  ره  ) دوشیم

رییغت نادوس  لوپ  دـحاو  کیدزن ، هدـنیآ  رد  بونج ، حلـص  همانتقفاوم  ساـسارب  دـننکیم . هضرع  هینج  هب  ار  دوخ  ياـهتمیق  اـههزاغم ،
. درک دهاوخ 
ییایفارغج تامیسقت 

دودح هک  تسا  تلایا  عومجم 26  زا  تلایا  لماش 10  دوشیم ، هتخانـش  نادوس  بونج  ناونعهب  هچنآ  تسا و  تلاـیا  ياراد 26  نادوس 
راک و لابندهب  اهیبونج  زا  رفن  نویلیم  زا 3  شیب  هک  تسا  رفن  نویلیم  رب 10  غلاب  یتیعمج  ياراد  هتفرگربرد و  ار  روشک  نیا  تحاسم   14

مدرم زا  يدایز  شخب  دناهدش . نکاس  موطراخ  رهـش  هیـشاح  رد  ًاتدمع  هدرک و  چوک  نادوس  لامـش  هب  هتـشذگ ، یلخاد  گنج  رثا  رب  زین 
نادوس بوـنج  رد  زین  ناناملـسم  دنتـسه . یحیـسم  دـنهدیم  لیکـشت  ار  هدرکلیـصحت  هقبط  هک  زین  رگید  يدادـعت  تسیمینآ و  بوـنج ،

. دناهدوب نکاس  زابرید  زا  تیلقا ، ناونعهب 
اوه بآ و 

دودحم یگدنراب  نآ  رد  لاس  زا  هامود  اهنت  نازوس و  مرگ و  کشخ و  هدش ، عقاو  نآ  رد  زین  تختیاپ  هک  لامـش  رد  نادوس  ياوه  بآ و 
قطانم زا  هدیشوپ  ییاوتسا و  لدتعم  ياوه  بآ و  ياراد  نادوس  بونج  یلو  دراد ، دوجو 
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. دراد نایرج  یگدنراب  نآ  رد  زین  لاس  زا  هام  تسا و 6  یلگنج  زبسرس و 

. تسا رتمک  رایـسب  نآ  بونج  هب  تبـسن  یگدنراب  نیا  زا  لامـش  بیـصن  تسا و  ربماتپـس  هام  ات  لیروآ  هام  زا  نادوس  رد  یگدنراب  مسوم 
. تسا لاس  لصف  نیرتمرگ  هامریت ، ات  دنفسا  زا  یلو  هدوب ، لدتعم  دنفسا ، لئاوا  ات  هامدادرم  رخاوا  زا  موطراخ  ياوه  بآ و 

لین یبآ و  لین  دور  ود  دوشیم . هناور  رصم  يوسهب  نآ  زا  سپ  دیامیپیم و  نادوس  نیمزرس  رد  ار  دوخ  يازارد  رتسب و  نیرتشیب  لین  دور 
زا یخرب  ورنیا  زا  دـنیامیپیم و  رتسب  کـی  رد  ار  دوخ  ریـسم  همادا  هتـسویپ و  رگیدـمه  هب  موطراـخ  رهـش  رد  دوخ  ریـسم  همادا  رد  دـیفس 

تسا و موطراخ  رهـش  رد  لین  گرزب  دور  ود  دروخرب  هب  رظان  ِنایِقَْتلَی » ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم   » هکرابم هیآ  هک  دنرواب  نیا  رب  ینادوس  نارظنبحاص 
. دنامیم ناور  ییایرد  هب  دسریم ، رتم - دودح 20  ِقمع  ینعی  نآ - حطس  نیرتالاب  هب  لین  دور  عافترا  هک  یگدنراب  لصف  رد  یتسارهب 

ياهروشک زا  هکلب  دوخ ، هب  کیدزن  لـیابق  اـهنتهن  لـین  دـشابیم و  ییاـقیرفآ  لـیابق  فلتخم  ياـهگنهرف  یقـالت  لـحم  لـین ، هناـخدور 
، لـین هب  ندیـسر  يارب  زاـبرید  زا  زین  برعلاةریزج  برع  لـیابق  یتـح  تسا ؛ هدرک  عمج  دوـخ  رود  ار  یفلتخم  لـیابق  زین ، دوـخ  تسدرود 

. دناهدیزگ يوأم  هناخدور  نیا  فارطا  رد  هتشاذگ و  رستشپ  ار  خرس  يایرد 
نادوس ياههناسر 

، نآرق ياهمانهب   FM جاوما يور  رب  رگید  ویدار  تفه  دوشیم ، شخپ  ، FM و MW ياهجوم يور  رب  هک  نادوس  یلم  ویدار  رب  هوالع 
، هعبار

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comنادوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 258زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


96 ص :
ولراـکتنوم ویدار  شخپ  تیوـقت و  ددرگیم . شخپ   FM 100 نامرد ما  هحلـسم و  تاوق  ما ،) فا  موطراـخ  ) يداـصتقا رثوک ، وگناـم ،

هکبـش هس  تسا . هداد   FM جومهب ياهژیو  عوـنت   FM جوم يور  رب  تختیاپ  رد  ناـملآ   DW يویدار ندنل و  یـسیبیب  ویدار  هسنارف ،
ياـههراوهام يور  رب  نادوـسلا  لاـناک  ناـیم  نیا  رد  دراد و  دوـجو  موطراـخ  تلاـیا  قرزـالالین و  نادوـس ، ياـهمانهب  یتـلود  نوـیزیولت 

19 و ، 16 حبص ، ياهتعاس 10  رد  یلحم  تقوهب  نادوس  نویزیولت  يرـسارس  رابخا  تسا . تفایرد  لباق  دربتاه ، تاس و  لـین  تاـسبرع ،
. دوشیم شخپ  رهظ  زا  دعب   22

، تایحلا هفاحـصلا ، ماعلا ، يأرلا  زا : دـنترابع  هک  دوشیم  رـشتنم  یبرع  نابز  هب  هخـسن  رازه  ژاریت 50  اب  ًاضعب  یهاگحبـص و  هماـنزور   16
نادوس ۀحلـسملا و  تاوقلا  ءاوضـألا ، یـسایسلا ، عراـشلا  ناولا ، بعـشلا ، يأر  ینادوسلا ، موطرخلا ، نطولا ، قاـفولا ، ماـیألا ، مویلا ، راـبخا 

رد رـصع  پاچ  همانزور  دوشیم . رـشتنم  هژیونادوس  روتیناـم و  موطراـخ  ياـهمانهب  یـسیلگنا  ناـبزهب  هماـنزور  ود  نینچمه  ربخلا ؛ مویلا ،
. درادن دوجو  موطراخ 

. دوشیم پاچ  همانزور  کی  ینادوس  رفن  ره 88  يارب  نادوس ، ياههناسر  تاعوبطم و  یلم  ياروش  شرازگ  ساسارب 
نادوس یتحایس  زکارم  رازاب و 

هدنامزاب هک  تسا  هدـش  عقاو  هیوارجب »  » و يورم »  » هقطنم رد  نآ  یلامـش  شخب  رد  هک  تسا  ییاهمارها  ياراد  رـصم ، دـننامه  زین  نادوس 
هب هک  تسا  ناـمردما  رد  ياهزوـم  تختیاـپ ، رد  تفرگیمربرد . زین  ار  نادوـس  زا  ییاـهشخب  نآ ، هرتـسگ  هک  تسا  میدـق  رـصم  هـنعارف 

لزنم ) هفیلخلاتیب
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هرود نآ  یگنج  تاودا  تسا و  فورعم  يدالیم ) نرق 18  رخاوا  رد  سیلگنا  رامعتسا  هیلع  نادوس  مدرم  تازرابم  ربهر  یشیاعتلا  هَّللادبع 
زکارم رگید  زا  موطراخ ، هاگشناد  رد  عقاو  یعیبط  خیرات  هزوم  موطراخ و  رهـش  رد  عقاو  نادوس  یلم  هزوم  تسا . هدش  هتـشاذگ  شیامنهب 

. دراد ندـید  جرفت و  يارب  ییابیز  رظانم  نیرفاسم ، ییاجهباج  يارب  فلتخم  ياهقروز  اهقیاق و  دوجو  اب  مه  لین  دور  دـشابیم . یندـید 
. دشابیم یندید  مه  دیفس  یبآ و  لین  گرزب  دور  ود  یقالت  لحم 

رهـش يرحب و  موطراخ  ناـمرد ، ما  تسا : هدـش  لیکـشت  مه  زا  يادـج  گرزب و  هقطنم  رهـش و  هس  زا  نادوس  تختیاـپ  تسا  رکذ  ناـیاش 
زکارم زین  یللملانیب و  هاگدورف  دهدیم . لیکشت  ار  تختیاپ  شخب  هس  نیا  لصاف  دح  دیفـس  لین  یبآ و  لین  گرزب  دور  ود  هک  موطراخ 

. تسا هدش  عقاو  نامرد  ما  رهش  رد  زین  ناملراپ ) ) نادوس یلم  سلجم  نامتخاس  اهنت  موطراخ و  رهش  رد  یتلود 
گرزب زکرم  زین  موطراخ و  رد  يروهمج  عراـش  یبرعلا و  قوس  یبعـشلا و  قوس  يرحب ، ناـمرد ، ما  ياـهرازاب  ار  تختیاـپ  دـیرخ  زکارم 

. تسا هتفرگارف  ار  نادوس  ياهرازاب  ینیچ ، ياهالاک  دنهدیم . لیکشت  ارفع  يراجت 
حـیبست و نوچمه  ینییزت  فلتخم  ياهلکـش  رد  سونبآ  بوچ  رتش و  ناوختـسا  لیف ، جاـع  زا  ییاـههتخاس  لـماش  نادوس  یتسد  عیاـنص 

ياچهب نادوس  رد  هک  هکم  شرت  ياچ  تسا . رامـسوس  حاسمت و  رام ، تسوپ  زا  هدـش  هتخاس  هنانز  یتسد  ياهفیک  زین  سونبآ و  ياصع 
هدـش يدنبهتـسب  هلف و  تروصهب  هک  دوشیم  بوسحم  نادوس  یتاغوس  نیرتهب  تسا  رادروخرب  يریظنیب  تیفیک  زا  فورعم و  يدـکرک 

. دوشیم تفای  روفو  هب 
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هفافج و لاقترپ ، توروف ، بیرگ  زوم ، ياههویم  دوشیم . تفای  لاـس  فلتخم  ياـهلصف  رد  هبنا ) ) وگناـم عون  زا 30  شیب  هویم  رازاـب  رد 

. دشابیم هینج  نآ 1200  ولیکره  هک  تسا  رازاب  رد  هویم  نیرتنازرا  زوم  تسا و  رادروخرب  ییالاب  تیفیک  زا  نادوس  یفیص  ياههویم 
. تسا رالد  ود  نآ  يدورو  هک  دراد  دوجو  رهـش  حطـس  رد  گرزب  كراپ  ود  تسین . رادروخرب  يرکذ  لـباق  یحیرفت  زکارم  زا  موطراـخ 

هراتس جنپ  ناونعهب  نوتلیه  لته  تیفیک  هک  تسا  موطراخ  رهش  ياهلته  نیرتهب  زا  لته  الیو  نیدیرم و  نوتلیه ، سالاپ ، یمیدق  ياهلته 
( اکیرمآ تنس   75) رانید ياهقیقد 160  نادوس  رد  ناریا  اب  سامت  هنیزه  تسا . نیرحب  رد  هس  هجرد  لته  کی  دـح  رد  لـته ، نیرتنارگ  و 

. تسا رادروخرب  شیازفا  زا 20 % لته  رد  هنیزه  نیا  هک  تسا 
یسایس خیرات 

سپ هرود  رـصم و  سیلگنا و  كرتشم  تیمکاح  سیلگنا و  رامعتـسا  اهینامثع ، تیمکاح  هرود  هس  هب  ناوتیم  ار  نادوس  یـسایس  خیرات 
هیوناژ لوا  زور  تفای و  لالقتـسا  روشک ، نیا  رب  رـصم  سیلگنا و  كرتشم  تیمکاـح  زا  لاس 1956  رد  نادوس  دومن . میسقت  لالقتـسا  زا 
: زا دنترابع  نونکات  نادوس  لالقتسا  نامز  زا  تیمکاح  ياههرود  دوشیم . هتفرگ  نشج  ًامسر  لالقتسا ، زورلاس  یلم و  زور  ناونعهب 
بازحا تیمکاح  ، 1964 دوبع 1958 - میهاربا  لارنژ  تموـکح  ، 1958 - 1956 کیتارکومد ) داحتا  بزح  ) يرهزألا لیعامـسا  تموکح 

،1985 يریمن 1969 - رفعج  لارنژ  تموکح  ، 1969 - 1964
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1989 و - 1986 تما ) بزح  ) بازحا تیمکاـح  ات 1986 ، يو  طـسوت  یلاـقتنا  تلود  لیکـشت  رد 1985 و  بهذـلاراوس  لارنژ  ياتدوک 
نئوژ 1989 رد 30  نایماظن  ندیسر  تردقهب  ریشبلا و  دمحا  نسح  رمع  لارنژ  طسوت  نادوس ) یمالـسا  شبنج  ) ذاقنا یلم  تاجن  ياتدوک 

لاس رد  روهمج  سییر  ناونعهب  یلم  تاجن  ياروش  يوس  زا  ریـشبلا  رمع  لارنژ  ندش  بوصنم  لاس 1993 م و  ات  روشک  ییاروش  هرادا  و 
تاــباختنا يرازگرب  اــب  لاـــس 2000 م  رد  رگید  راــــب  لاــس 1996 م و  رد  راــبکی  ریــشبلا  يروـهمج  تساــیر  هـمادا  هـک  1993 م ؛

ات ریـشبلا  ات  دـندرک  قفاوت  حلـص  نیفرط  بونج ، اب  حلـص  همانتقفاوم  ياضما  لابندهب  تفای . همادا  ءارآ  تیرثکا  بسک  يروهمجتسایر و 
. دشاب هتشاد  هدهعرب  نانچمه  ار  يروهمجتسایر  لاس 2009 م ، ات  یلاقتنا  هلاسشش  هرود  نایاپ 

نیا تسا و  هدوب  شدرگ  رد  یـسایس  بازحا  نایماظن و  نایم  هراومه  نادوس  رد  تردـق  هک  میباییمرد  تیمکاح  ياههرود  هب  یهاگن  اـب 
ای يزیرنوخ و  نودـب  اـًلومعم  روـشک ، نیا  رد  هتفرگتروـص  ياـهاتدوک  دـهدیم . لیکـشت  ار  نادوـس  یـسایس  خـیرات  یگژیو  هدـیدپ ،

. تسا هدوب  هارمه  هدرتسگ ، ياهتشادزاب 
تیمکاح راتخاس  یسایس و  ماظن 

یمدرم شبنج  مکاـح و  بزح  ناونعهب  یلم  هرگنک  بزح  ناـیم  هک  اـشاوین »  » هماـنتقفاوم هب  فورعم  بونج  حلـص  هماـنتقفاوم  ساـسارب 
صاصتخا 52 اب  نادوس  رد  تیمکاـح  دیـسر ، اـضما  هب  هیوناژ 2005 م  مهن  رد  گـناراگ  ناـج  يربهرهب  ( SPLA) نادوس شخبيدازآ 

یلم رمتوم  بزح  هب  دصرد 
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یبونج ياههورگ  بازحا و  هب  هدنامیقاب  دـصرد  لامش و 6  یـسایس  بازحا  هب  دصرد   14 بونج ، شبنج  هب  دـصرد   28 مکاح ،) بزح  )

. تسا هدش  میسقت 
نایم هلاس  یلخاد 21  گنج  نآ ، بجوم  هب  هک  همانتقفاوم  نیا  ياضما  تسا . يروهمج  ناـنچمه  تموکح  عون  هماـنتقفاوم ، نیا  ساـسارب 

. دوشیم یقلت  ریخا  ياهلاس  یط  نادوس  یسایس  لوحت  نیرتمهم  تفای ، نایاپ  بونج  نایشروش  تلود و 
یمدرم شخبیدازآ  شبنج  سییر  بوـنج ، همانحلــص  ساـسارب  هـک  روـهمجسیئر  لوا  نواـعم  تـسا ؛ نواـعم  ود  ياراد  روـهمج  سییر 
بـصنم نیا  رادهدـهع  شبنج ، ود  هرامـش  درم  تیدراـیم » رییکاولاـس  «، » گـناراگ ناـج   » گرم زا  دـعب  رـضاح  لاـح  رد  تسا و  نادوـس 
باـختنا اهیلامـش  زا  روهمجسییر  نواـعم  رگید  دوشیم . بوسحم  زین  بونج  تموـکح  سییر  ناـمزمه ، يو  هکنآ  نمـض  دـشابیم ،

. دشابیم هط  دمحم  نامثع  یلع  ياقآ  رضاح  لاح  رد  هک  دوشیم 
، روفراد رد  نادوس  شخبیدازآ  شبنج  سییر  يوانیموکرآ » ینم  ، » اجوبا همانتقفاوم  هب  فورعم  روفراد  حلـص  همانتقفاوم  ياـضما  لاـبندهب 
، یلم تدـحو  تلود  تسا . هدرک  زاغآ  ًاریخا  ار  دوخ  راک  روهمجسییر  دـشرا  رایتسد  ناونعهب  تسا ، روفراد  حلـص  رد  تلود  فرط  هک 

عمجت زا  زین ، نت  هدوب و 3  یبونج  لاردـف ، يارزو  زا  نت  هک 9  تسا  رواشم  ریزو  لاردف و 34  ریزو  ياراد 30  ریـشبلا ، لارنژ  تسایر  هب 
. دنتسه ینغریم ) نامثع  دمحم  تسایر  هب  ) کیتارکومد یلم 

هام رد  یـساسا  نوناق  نویـسیمک  دییأت  هب  نیودت و  یلاقتنا ، هلاس  هرود 6  يارب  هک  دیدج  یـساسا  نوناق  بونج ، حلـص  همانقفاوت  ساسارب 
يالوج
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اب 10 بونج  شخب  دوشیم . هرادا  بونج  لامش و  شخب  ود  رد  تلایا  اب 26  یلاردف  یتلایا و  حطس  ود  رد  روشک  تسا ؛ هدیسر  2005 م 

سلجم کی  ریزو و  نیدـنچ  یلاو ، کی  ياراد  تلایا  ره  تسا . لقتـسم  یـساسا  نوناق  زین  یلاردـف و  راتخمدوخ  تموکح  ياراد  تلایا ،
سییر لوا  نواـعم  هک  بونج  تلود  سییر  يوس  زا  بونج  رد  روهمجسییر و  يوس  زا  لامـش  رد  یتلاـیا  يارزو  یلاو و  تسا . لقتـسم 

ساـسارب لامـش ، ییاراد  ترازو  طـسوت  بونج  هجدوب  رـضاح  لاـح  رد  دوـشیم . هدـیزگرب  روـهمج  سییر  تروـشم  اـب  تسا ، روـهمج 
یمالـسا يرادـکناب  متـسیس  اب  هک  هدـش  يزادـناهار  بونج  رد  نادوس  يزکرم  کناب  زا  ياهبعـش  دوشیم . نییعت  تورث  میـسقت  لـکتورپ 

. ددرگ جیار  روشک  رد  مه  دیدج  لوپ  دحاو  تسا  رارق  دشابیم . توافتم  لامش 
ناملراپ

يدنبهیمهـس ساسارب  نآ  ياضعا  هک  تسا ، یـسرک  اب 450  یلم  سلجم  کی  ياراد  روشک  نیا  یلاـقتنا ، هرود  یـساسا  نوناـق  ساـسارب 
تدـم تسا . هدـش  لیکـشت  یفرعم و  یـسایس  بازحا  رگید  بونج و  شبنج  مکاح ، بزح  نایم  زا  تیمکاح  شخب  رد  حلـص  همانتقفاوم 

. تسا هدـشن  صخـشم  نونکات  نآ  يرازگرب  نامز  هک  تسا  یلاقتنا  هرود  یناملراپ  دازآ  تاباختنا  يرازگرب  ناـمز  اـت  یلعف  سلجم  هرود 
. دراد هدهعرب  ار  یلم  سلجم  تسایر  رهاطلا  میهاربا  دمحا  ياقآ 

رد اما  دندرک ، لابقتسا  داد ، همتاخ  یلخاد  زوسنامناخ  گنج  لاس  هب 21  هک  بونج  حلـص  ماجنا  زا  ًامامت  نادوس  تلود  فلاخم  بازحا 
یخرب دروم 
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عـضاوم ياراد  تردـق ، راتخاس  رد  تکراشم  نینچمه  یلاـقتنا و  هرود  یـساسا  نوناـق  دـییأت  رد  تکراـشم  زین  هتفرگتروص و  تاـقفاوت 

. دنشابیم فلتخم 
يداصتقا تالوحت 

زا سپ  دروآرد . ارجاهب  ار  يزاسیصوصخ  دازآ و  ار  روشک  داصتقا  لاس 1992 م ، رد  يداصتقا  تاحالصا  همانرب  نالعا  اب  نادوس  تلود 
، یجراخ ياهيراذگهیامرـس  بذج  تفن و  رودص  رانک  رد  دـیدج ، یلام  يداصتقا و  ياهتسایـس  ذاختا  اب  تلود  بونج ، گنج  نایاپ 

دصرد  8 7 و 7 / هب 4 / بیترتهب  ياهلاس 2003 و 2004 م  یط  مروت  خرن  هجیتنرد ، دیامن و  ادـیپ  تالکـشم  رب  هبلغ  يارب  یهار  تسناوت 
. دیسر

تسا دصرد   38 یلخاد 6 / صلاخان  دیلوت  رد  يزرواشک  شخب  مهس  هدوب و  راوتـسا  يرادماد  يزرواشک و  هیاپ  رب  نادوس  یتنـس  داصتقا 
هتفرگ و رارق  هژیو  هجوت  دروم  ریخا  لاس  دـنچ  یط  تعنـص ، شخب  تسا . هدرک  بذـج  دوخ  هب  ار  راک  لاـعف  يورین  زا  يداـیز  شخب  هک 
نامیـس و تفن ، لماش  روشک  نیا  هدمع  عیانـص  ددرگ . يزادناهار  لاعف و  نیگنـسهمین  کبـس و  عیانـص  تاجناخراک  ات  تسا  هدش  شالت 

. دشابیم یلیدبت  عیانص 
نادوس داصتقا  رد  یگرزب  لوحت  أشنم  زاغآ و  ماخ  تفن  هکشب  رازه  هنازور 150  رودص  اب  لاس 1999 م  رد  تفن  رودص  دیلوت و  تایلمع 

دیلوت و فاشتکا ، شخب  رد  يراذگهیامرس  اب  اهروشک  زا  رگید  یخرب  ییایزلام و  يدنه ، ینیچ ، ياهتکرش  رضاح  لاح  رد  تسا . هدش 
ياههزوح دورو  اب  هک  تسا  زور  رد  هکـشب  رازه  دودح 500  نادوس  دفن  دیلوت  نونکامه  دنتـسه . راک  هب  لوغـشم  نادوس  تفن  تارداص 

لاح رد  مقر  نیا  دیلوت ، هخرچ  هب  دیدج 
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یکی نادوس  تفن ، رب  هوالع  تسا . نایرج  رد  کپوا  نامزاس  هب  روشک  نیا  نتسویپ  يارب  هیلوا  تارکاذم  یخرب  ورنیا  زا  تسا و  شیازفا 

. دوشیم بوسحم  سم  زنگنم و  لکین ، مورک ، الط ، هلمج  زا  ینیمزریز  نداعم  عبانم و  هنیمز  رد  ینغ  ياهروشک  زا 
نونکات ینادـنچ  يرادربهرهب  یعیبط  نداعم  عبانم و  ریاس  زا  دـنراد ، لاغتـشا  نآ  جارختـسا  هب  تساهتدـم  اهيوسنارف  هک  ـالط  زا  ریغ  هب 

روشک نیا  یماظن  عیانص  نامزاس  هب  هتسباو  دایج  یتعنص  كرهش  تخاس  لیبق  زا  یتامادقا  یلیدبت ، عیانص  شخب  رد  تسا . هدماین  لمعهب 
، رگید تالآنیـشام  وردوخ و  يرتاب  قرب ، لـباک  يزرواـشک ، تالآنیـشام  تخاـس  يزاـس ، روتکارت  يزاـسوردوخ ، ياـهشخب  لـماش 

. تسا هتفرگ  تروص  هریغ  یکیتسالپ و  فورظ  یکینورتکلا ، ياههاگتسد 
يزاسگنر و نامیس ، تسوپ ، يزاسنوباص ، نغور و  يزاس ، لاچخی  يزاسهباشون ، يزاسوراد ، رکـش ، عیانـص  کبـس ، عیانـص  هلمج  زا 

دروم هراومه  نادوس  داصتقا  رد  یلوصا  تسایـس  کـی  ناونعهب  روشک  رد  یجراـخ  يراذگهیامرـس  بذـج  درب . ماـن  ناوتیم  ار  یجاـسن 
تازاـیتما و هک  لاـس 2003  رد  يراذگهیامرـس  قـیوشت  نوناـق  هلمج  زا  ینیناوـق  نیودـت  اـب  تلود  تـسا . هـتفرگ  رارق  نادرمتلود  هجوـت 

. تسا هداد  دوخ  تسایس  نیا  هب  يرتییارجا  لکش  هتفرگ  رظنرد  یجراخ  راذگهیامرس  يارب  ار  یتالیهست 
تفن هنیمز  رد  ًاتدـمع  هک  دـشابیم  رالد  درایلیم  رب 9  غلاـب  لاس 2005 م  ات  یجراخ  يراذگهیامرـس  نازیم  یمـسر ، عبانم  مالعا  ساـسارب 

. تسا هدش  هنیزه 
بجوم طیارـش  نیا  عومجم  تسا . هتـشاد  ار  یجراخ  يراذگهیامرـس  بذـج  رد  مجح  نیرتالاب  ییاـقیرفآ ، ياـهروشک  ناـیم  رد  نادوس 

هدیدرگ
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هدـنیآ رد  روشک  نیا  دوریم  راظتنا  دـنوش و  نادوس  دراو  يراذگهیامرـس  ياههنیمز  یـسررب  تهج  فلتخم  ياهروشک  زا  ییاهتأیه  ات 

. دشاب ییاکیرمآ  ياهتکرش  یتح  ییاپورا و  ياهروشک  زا  هژیوهب  یجراخ  ناراذگهیامرس  رتشیب  روضح  دهاش 
يداصتقا ياهینتسناد 

: دشابیم يدالیم  لاس 2005  رامآ  هب  طوبرم  لیذ  ماقرا 
%7 / 2 یلخاد : صلاخان  دیلوت  دشر 

رالد  2100 هنارس : دمآرد 
%8 / 7 مروت : خرن 

رالد درایلیم   4 / 8 تارداص : نازیم 
رالد درایلیم   4 / 1 نآ : ياههدروآرف  یتفن و  تارداص 

. ترذ دجنک و  الط ، رکش ، ینیمز ،) ماداب  ) ینادوس لوف  یبرع ، غمص  تسوپ ، تشوگ ، ماد ، هبنپ ، تفن ، یتارداص : ياهالاک  مها 
، یتفن ياههدروآرف  تاجوسنم ، مدنگ ، درآ و  یمیشورتپ ، ياههدروآرف  وردوخ ، تالآنیشام ، یتعنـص ، ياهالاک  یتادراو : ياهالاک  مها 

. عیانص هیلوا  داوم  هوهق ، نوتوت ، ياچ ،
رالد درایلیم   6 / 75 تادراو : نازیم 

رالد درایلیم   27 یجراخ : ياهیهدب 
هتـشذگ لاسکی  زا  شیب  زا  رالد  رباربرد  رانید  خرن  تسا  رکذ  نایاش  اکیرمآ ؛  1 هینج /) ربارب 2130  ) رانید  213 رالد : هب  رانید  لیدبت  خرن 

. تسا هدوب  شیازفا  دهاش 
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نادوس يروهمج  ناریا و  یمالسا  يروهمج  هبناجود  طباور 

ماـجنا اـب  ناـمروشک ، یجراـخ  تسایـس  رد  نآ  هژیو  هاـگیاج  هـب  هجوتاـب  نادوـس  يروـهمج  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  ناـیم  یـسایس :
رد رگیدـکی  عضاوم  زا  لباقتم  تیامح  یگنهاـمه و  ماـجنا  روشک و  ود  نیلوؤسم  تاـماقم و  نیب  بواـنتم  تروصهب  لـباقتم  ياهرادـید 

ترازو نینواعم  تساـیرهب  كرتشم ، یـسایس  هتیمک  ماـنهب  ياهتیمک  دـشابیم . رادروخرب  یبوخ  حطـس  زا  یللملانیب ، ياهقطنم و  عماـجم 
. دوشیم رازگرب  روشک  ود  رد  ياهرود  تروصهب  راب  کی  یلاس  نآ  تسشن  هک  هدش  لیکشت  روشک  ود  هجراخ 

ود ياسؤر  دوش . رازگرب  نارهت  رد  ناضمر  كرابم  هام  زا  سپ  متفه  سالجا  تسا  رارق  هدومن و  رازگرب  سالجا  شش  نونکات  هتیمک  نیا 
هامرهم 1384 و رد  موطراخ  زا  نیـشیپ  روهمجسییر  یمتاخ  ياقآ  رادید  نآ ، نیرخآ  هک  دناهتـشاد  لباقتم  رادید  نیدنچ  نونکات  روشک 

. دشابیم لاس 1385  تشهبیدرا  رد  نارهت  زا  ریشبلا  رمع  ياقآ  رادید 
دـشابیم و رارقرب  روشک  ود  نیب  یگنهرف  هنیمز  رد  یبوخ  ياـهيراکمه  روشک ، ود  نیب  ناوارف  كرتشم  ياـههنیمز  هب  هجوتاـب  یگنهرف :
رد یناریا  نایراق  هنایلاس  روضح  موطراخ ، رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  هتفه  نوچمه  یگنهرف  ددعتم  عونتم و  ياههمانرب  نونکات 
زین یهاگـشناد و  یگنهرف و  ینید ، ياهتیـصخش  روضح  زین  ناریا و  يرنه  راثآ  باتک و  ياههاگـشیامن  يرازگرب  ناضمر ، كرابم  هاـم 

رد نادوس  یـسایس  یگنهرف و  ینید ، ياهتیـصخش  روضح  اًـلباقتم  نادوس و  رد  فـلتخم  ياهتبـسانم  رد  ناـمروشک  يرنه  ياـههرهچ 
ياههنیمز رد  روشک  ود  نایم  يراکمه  قفاوت  دنچ  ياضما  ناریا و  رد  فلتخم  ياهتبسانم 
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. تسا هتفرگ  تروص  نایاش  یگنهرف  ثاریم  یشزومآ و  یگنهرف ،

اًلباقتم دنتسه و  لیصحت  هب  لوغشم  نوگانوگ  عطاقم  رد  قوقح  یبرع و  نابز  ياههتشر  رد  نادوس  ياههاگشناد  رد  یناریا  يوجشناد   12
. دنراد لاغتشا  لیصحت  هب  نامروشک  ياههاگشناد  رد  ینادوس  يوجشناد  يدادعت  زین ،

يداصتقا ياهيراکمه  طباور و 
هک یناریا  ياهتکرـش  زا  هتـسد  نآ  هب  تارداص  هعـسوت  کناب  دیدج  تارابتعا  صاصتخا  اب  روشک  ود  يداصتقا  ياهيراکمه  طباور و 

. تسا هدش  رادروخرب  يدیدج  كرحت  زا  دنراد ، نادوس  رد  يراذگهیامرس  هب  لیامت 
تسا هدش  دقعنم  یسدنهم  ینف و  تامدخ  یتعنـص و  نیگنـس  ياهالاک  رودص  ییانبریز و  تاسیـسأت  تخاس  تهج  یفلتخم  ياهدادرارق 

. تسا رالد  نویلیم  اههد  زا  شیب  اهدادرارق  نیا  شزرا  تسا . هدش  ارجا  یتامدقم  لحارم  دراو  اهدادرارق ، نیا  زا  یخرب  هک 
رگید تراـبعهب  دـهدیم . لیکـشت  ناریا  تارداـص  ار  نآ  هدـمع  هک  تسا  رـالد  نویلیم  دودـح 35  روشک  ود  نایم  يراـجت  لداـبت  مجح 

نتشادرب اب  دوشیم  شالت  هک  تسا  ورهبور  یتالکشم  اب  يراجت  تالدابم  مجح  شیازفا  دشابیم . نامروشک  عفن  هب  اًلماک  يراجت  هنزاوم 
هب نارهت  رد  هاـمدادرخ 1385  رد  روشک  ود  يداـصتقا  كرتـشم  نویـسیمک  سـالجا  نیمهن  دـبای . شیازفا  مقر  نیا  تالکـشم ، عـناوم و 

. دیدرگ لیکشت  نادوس  یللملانیب  ياهيراکمه  ریزو  ناریا و  يزرواشک  داهج  ریزو  تسایر 
یمالسا يروهمج  تارداص  نیگنایم  نادوس ، كرمگ  رامآ  ساسارب 

نادوس يروهمج  ناریا و  یمالسا  يروهمج  هبناجود  www.Ghaemiyeh.comطباور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 258زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


107 ص :
، هدـنیآ رد  نازیم  نیا  دوجوم ، عناوم  یخرب  عفر  تروص  رد  دوـشیم  ینیبشیپ  تسا . هدوـب  رـالد  نوـیلیم  دودـح 35  روشک  نیا  هب  ناریا 

(1) دشاب . هتشاد  ياهظحالم  لباق  شیازفا 

نیرکاذ رکذ و  شیامه 

هدرک و گنهامه  ار  رفـس  ياههمانرب  سپـس  میدروخ  هناحبـص  هتفاـی  روضح  لـته  ناروتـسر  رد  هقیقد   7 تعاس 45 / هبنـشود  زور  حبص 
. میدرک تکرح   (2) نیرکاذلاو » رکذلا   » يرسارس شیامه  يرازگرب  لحم  فرطهب  هقیقد   9 تعاس 30 /

ۀعاق  » ار نآ  هک  سالجا  نلاس  هب  دورو  زا  شیپ  دـندرک . تیادـه  سالجا  لحم  هب  ار  ام  هژیو  تروکـسا  اب  یتلود  تافیرـشت  ياـهلیبموتا 
دندوب و دورس  ندناوخ  لاح  رد  گنرزبس  ياهسابل  اب  زین  یهورگ  هداتـسیا و  یمیظع  تیعمج  ینوریب ، هطوحم  رد  دندیمانیم ، ۀقادصلا »

هَّللاۀیآ تافیرشت ، هورگ  دندزیم . لبط  هدرک و  یناوخمه  زین  ار  يراعشا  دندرکیم . ارجا  روشرپ  رایسب  اما  یبرع ، هسوه  هیبش  ییاههمانرب 
لوا فـیدر  دوـب . تیعمج  زا  وـلمم  نلاـس  دورو ، ماـگنه  دـندرک . تیادـه  نلاـس  هـب  تـیعمج  يـالهبال  زا  ار  هارمه  تـئیه  يرهـشير و 

نادوس و هبتریلاع  نالوؤسم  ارزو و  هب  صاصتخا 

. تسا هدیدرگ  ذخا  نادوس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  ینزیار  هوزج  زا  هدشرکذ  تاعالطا  - 1

، هیفوص قرط  خـیاشم  املع و  نوؤش  هبیگدیـسر  طابترا و  داجیا  فدـه  اـب  لـبق  لاـس  دودح 15  نیرکاذلاو  رکاذلا  ۀـئیه  تالیکـشت  - 2
. تسا هدیدرگ  سیسأت  نادوس  روهمجسیئر  ریشبلا  رمع  ياقآ  طسوت 
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ییامنهار هاگیاج  ولج  تمسق  هب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  مرتحم  ریفس  يرماع  ياقآ  يرهـشير و  هَّللاۀیآ  هک  تشاد  سالجا  نانامهیم 
يدادـعت تیعمج ، ترثک  لیلدهب  اما  دوب ، گرزب  ابیز و  شیامه  نلاس  هکنیا  اب  دنتـسشن . دـعب  فیدر  رد  زین  تأیه  دارفا  رگید  دـندرک و 

. دندرکیم هدافتسا  نوبیرت  تشپ  ياضف  زا  دّدرت ، يارب  زین  نارضاح  زا  یضعب  دندوب و  هداتسیا  نلاس  فارطا  رد 
: دوب نیا  دندوب  هدرک  باختنا  شیامه  نیا  يارب  نوبیرت  تشپ  دراکالپ  رد  هک  یناونع 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
فاقوألاو داشرإلا  ةرازو 

نیرکاذلاو رکذلل  یموقلا  سلجملا 
ۀماعلا ۀنامألا 

یلوألا داقعنإلا  ةرود  رمتؤم 
« ُبولُقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الأ   » راعش تحت 
ۀیروهمجلا سیئر  ریشبلا - نسح  رمع  ریشملا / ۀیاعرب 

ربمتبس 2006 قفاوملا 4  نابعش 1427 ه . نینثإلا 11  ۀقادصلا  ۀعاق 
. دش رقتسم  هاگیاج  رد  حبص  تعاس 10  نادوس  فاقوا  داشرا و  ریزو 

توالت اهینادوس ، هژیو  کبـس  اب  دوب  راتخم » دـمحم   » شمان هک  نآرق  يراق  درک و  رپ  ار  اـضف  نارـضاح  هَّللااـّلإ  هلإ  ـال  ربکا و  هَّللا  يادـن 
هَّللا قدـصو  هَّللاـب  تنمآ   » هلمج اـب  زین  ناـیاپ  رد  و  لّـکوتن و ...  هیلعو  أدـبن  هَّللا  مسب  تفگ : ادـتبا  رد  يو  درک . زاـغآ  ار  دـیجم  هَّللامـالک 

. دناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  توالت  میظعلا »
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  دورد  اب  هک  دوب  مامإلا » رمع   » رتکد ياقآ  هسلج  ریدم 
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ناونع اب  هک  تسا  یللملانیب  هرگنک  نیمود  نیا  تشاد : راهظا  درک و  زاغآ  ار  دوخ  نخـس  نیرکاذـلا » دّیـس  نیدـهاجملا و  ماـما   » دـنوسپ

. ددرگیم رازگرب  نیرکاذلاو » رکذلا  »
ياقآ هب  مدقم  ریخ  نتفگ  اب  تخادرپ و  ینارنخس  هب  دمآ و  هاگیاج  هب  نیرکاذلاو  رکذلا  ۀئیه  لک  ریبد  یشابکلا  ریـشب  نامثع  ياقآ  سپس 
ٌفیس «، » هَّللاّالإ هلإ  ال   » زین نارنخس  دادرـس . هَّللاّالإ  هلإ  ربکا و ال  هَّللا  دایرف  تیعمج  هرابکی  يربهر ، مظعم  ماقم  هدنیامن  ناونعهب  يرهـشير 

. دندرکیم رارکت  نارضاح  درکیم و  نایب  ساسحا  اب  ار  ٌةّوقو » ٌقح   » و ٌفحصمو »
: نیرکاذلاو رکذلا  تأیه  لک  ریبد  یشابک  ياقآ  نانخس  هدیزگ 

سیئرلا بئاـن  هط  ناـمثع  یلع  خـألا  نیعمجأ . هباحـصأو  هتیب  لـهأ  یلعو  هَّللا  لوـسر  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  مـیحرلا  نـمحرلا  هَّللا  مـسب 
دـشرم لثمم  يرهـشير  يدمحم  هَّللاۀیآ  فرّـشلا  انفیـض  مارکلا ، انفویـض  ةوخإلا  داشرإلا ، ریزو  یناجت  يرهزا  روتکدلا  خألا  ۀیروهمجلا 
يذلاو ۀیمالـسإلا  ۀمألا  حلاصل  دـحاو  قدـنخ  یف  مهعم  عمتجن  يذـّلا  مالـسإلا  دـضع  راضح ،) ریبکت  يادـص  ) ناریإ نم  ۀیمالـسإلا  ةروثلا 

. هتداق یلإو  هدشرم  یلإو  ناریإ  بعش  یلإ  اننیض  ربعو  مالسإلا ، ءادعأ  دض  مهعم  عمتجن 
رب یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اب  نامدـهع  دـیدجت  يارب  میاهدـش  عمج  نادوس  ناگرزب  ءاملع و  روضح  اـب  كراـبم و  سلجم  نیا  رد  زورما 

تلاخد هجوچیه  هب  هک  مینک  مالعا  ار  نامدوخ  عضوم  ًاددجم  ات  میاهدش  عمج  ام  نامنید . نامنادوس و  زا  عافد  یتسار و  قدص و 
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يوالخ حالصا  يارب  دومن  میهاوخ  هئارا  ار  ياهمانرب  ییامهدرگ  نیا  رد  ام  تفریذپ . میهاوخن  ار  تلذ  ام  تفریذپ . میهاوخن  ار  ناگناگیب 

تنـس نآرق و  تیروحم  اب  ینید  ياهتیلاعف  يارب  ییامهدرگ  نیا  رد  اـم  نآ . حیحـص  ندومن  هرادا  دـمآرد و  تیلاـعف . رظن  زا  دـجاسم  و 
. مینکیم رظن  راهظا  وا  باحصا  تیبلها و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

مامتها مالـسا  زا  عافد  شرتسگ و  رد  دوخ  فالـسا  دـننامه  ات  میراد  خـیاشم  املع و  يراـکمه  هب  زاـین  تیقفوم  فادـها و  هب  لـین  رد  اـم 
. میتسه نادوس  رد  یمالسا  تاداقتعا  رشن  رد  نآرق  يوالخ  یملع  زراب  شقن  يافیا  ناهاوخ  ام  دنزرو .

مردارب هب  نونکا  و  دـنتخادرپ . نید  زا  عافد  هب  نیطالـس ، تیامح  زا  رود  هب  ییاهنت و  هب  ناشدوخ  خـیرات  لوط  رد  نادوس  هفوصتم  املع و 
نآرق نید و  زا  امـش  نوچ  دننکیم  ینابیتشپ  نآ  زا  دنتـسه و  هارمه  امـش  تموکح  اب  خـیاشم  املع و  نیا  میوگیم ، روهمجسیئر  نواعم 
جهنم شور و   » ار نآرق  نید و  نادوس ، تموکح  نآلا  دـنراد . كرتشم  هطقن  تردـق  ود  نیا  رـضاح  لاـح  رد  هجیتنرد  دـینکیم  تیاـمح 

. دنتسه هارمه  نید  اب  نانآ  نوچ  میهارمه  تلود  اب  ام  نآلا  هدرک و  باختنا  دوخ  يراک 
. دنشاب نآرق  تولخ و  دجسم و  رهاظ  رکف  هب  طقف  اهنآ  دنشاب  هتشادن  يراک  یعامتجا  لئاسم  هب  املع  هک  دنهاوخیم  ام  نانمشد 

ار نآرق  دجسم و  ملاع و  ام  میاهتخانش . ار  نمشد  هعدخهَّلل  دمحلا  ام  یلو  دنشاب ، هتشادن  يراک  دجـسم  نید و  اب  زین  نایتموکح  لباقمرد 
رد هـک  مـینئمطم  میهاوـخیم و  نادوـس  نـید و  هـب  تمدــخ  يارب  ار  ودره  نـیا  رگید ، يوـس  زا  ار  تسایــس  تموـکح و  وسکــی و  زا 

ناشدوخ هب  ار  نانمشد  گنرین  ام  تسا  ناما  رد  نید  املع و  هطساو  هب  نادوس  دنام . دهاوخ  ناما  رد  نادوس  تروصنیا 
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نآ هب  همه  ام  هک  تسا  تدهاجم  رادـتقا و  دامن  ریـشمش  دـنوشیمن . ادـج  رگیدـمه  زا  نآرق  ریـشمش و  هک  میراد  داقتعا  مینادرگیمرب و 

. تسام یگدنز  نید و  باتک  نآرق  تسا  ملع  رکف و  داشرا و  دامن  نآرق  میاهدامآ و  هشیمه  میراد و  داقتعا 
نانمشد اما  تسا ، فده  دروم  ام  نید  نآلا  تسا . نانمـشد  بوضغم  نید  رظن  زا  دشاب  بضغ  دروم  یـسایس  رظن  زا  هکنآ  زا  لبق  نادوس 

زا ریشمش  نآرق و  دندرک  تباث  اجنآ  رد  هک  دراد  نادوس  هیدهم  نامز  رد  تداشر  تدهاجم و  هقباس  خیاشم ، نیا  تلم و  نیا  هک  دننادب 
( راب نیدنچ  رارکت  فحصم - فیس و  هَّللاّالإ - هلإ  ال  راضح : راعش  ) دنوشیمن ادج  مه 

هَّللا دایرف  دمآ و  نوبیرت  ولج  تفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  ياصع  تساوخرب ، دوخ  ياج  زا  هسلج  رد  رـضاح  خیاشم  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد 
. دندرک یهارمه  ار  وا  زین  نارضاح  دادرس و  ربکا 

اب نانکهسوه  هدمآ ، نوبیرت  ولج  تسدهب  اصع  اهدرمریپ ، خیاشم و  نآ  اب  نامزمه  دندرک و  ارجا  ار  یحیـشاوت  ینطو ، دورـس  هورگ  سپس 
. دندرکیم یهارمه  حیشاوت  هورگ 

نارـضاح تبثم  لمعلاسکع  اب  هک  درک  تئارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  حدم  رد  يراعـشا  يرگید  ناوج  حیـشاوت  هورگ  زا  سپ 
سپـس دـندرب . هدرک ، مارآ  ار  وا  دادـن ، ناما  ار  يو  هیرگ  هاگنآ  تفگ ، هَّللااـّلإ  هلإ  ـال  هبترم  هس  دـمآ و  نوبیرت  ولج  يدرمریپ  دوب . هارمه 

يرازگرب نلاس  فارطا  ياهنلاس  اـهورهار و  ماـمت  هک  دـش  داـیز  يدـح  هب  تیعمج  مارآ ، مارآ  درک و  ینارنخـس  خـیاشم  زا  رگید  یکی 
. دش تیعمج  زا  ولمم  شیامه 

ياقآ دندرک . توعد  هسیئر  تأیه  رارقتسا  لحم  هب  ار  يرهشير  هَّللاۀیآ 
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دندرک یفرعم  نارضاح  هب  ار  يرهشير  ياقآ  سپس  تفرگ ، هدهعرب  ار  حبص  هسلج  تسایر  روهمجسیئر  نواعم  هط  دمحم  نامثع  رتکد 

: تسا حرش  نیا  هب  ینارنخس  یسراف  نتم  دندرک . تئارق  یبرع  هب  ار  دوخ  ینارنخس  ناشیا  و 
میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

هتاکربو هَّللا  ۀمحرو  مکیلع  مالسلا 
يدرف و یگدـنز  رد  رکذ  شقن  نوماریپ  یتاظحل  نازیزع  امـش  اب  رادـید  نمـض  ناـگتخیهرف ، نادنمـشیدنا و  امـش  عمج  رد  هک  مدنـسرخ 

. منک تبحص  ناسنا  یعامتجا 
. تسا یناسنا  تاماقم  تالامک و  هب  ءاقترا  دیلک  یگدنزاس و  يزاسدوخ و  زمر  ادخ ، دای 

. تسا يورخا  يویند و  يونعم ، يدام و  یعامتجا ، يدرف و  هافر  نیمأت  هیامرس  نیرتهب  ادخ ، دای 
. دوخ یشومارف  وا  یشومارف  تسا و  شیوخ  دای  ادخ  دای  هلمج : کی  رد  و 

هک رکذلاجهن »  » ِمان اب  ماهدرک  هیهت  یباتک  نم  هرابنیا  رد  هدش ، نایب  یمالسا  ثیداحا  نآرق و  رد  لیـصفت  هب  دنمـشزرا  مهم و  قیاقح  نیا 
هتکن دنچ  هب  اهنت  متسه  نازیزع  امش  رضحم  رد  هک  یهاتوک  تصرف  نیا  رد  دش . دهاوخ  رشتنم  دلج  هس  رد  کیدزن  هدنیآ  رد  هَّللا  ءاش  نإ 

: منکیم هراشا  هاتوک 
رکذ تاکرب  نیرتعماج  - 1

: دیامنیم دای  ار  دوخ  هدننکدای  اًلباقتم  زین  وا  دنک ، دای  ار  وا  یسک  رگا  هک  تسا  هداد  یعطق  هدعو  لاعتم  دنوادخ 
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(1) ْمُکْرُکْذَأ ؛» ینوُرُکْذاَف  »

. تسا رکذ »  » تاکرب راثآ و  نیرتعماج  دوخ ، هدننکدای  زا  ادخ  دای 
. تسا هدش  هصالخ  ْمُکْرُکْذَأ »  » هلمج رد  رکذ »  » تاکرب راثآ و  همه 

سکهمه زیچهمه و  هب  وا  یملع  هجوت  هک  ارچ  تسین ، وا  هب  یملع  هجوت  يانعمهب  دوخ ، هدـننکدای  زا  لاعتم  دـنوادخ  ندرک  دای  دـیدرتیب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  روکذـم  هیآ  ریـسفت  رد  هکناـنچ  تسا ، ناوضر  تمحر و  هب  ندرک  داـی  دوصقم  هکلب  تسا . ناـسکی 

: هدش تیاور 
(2) ناوضرلاو . ۀمحرلاو  ناسحإلاو  معنلاب  مکرکذأ  ةدابعلاو  ۀعاطلاب  ینورکذاو  یتمعنب ، ْمُکْرُکْذَأ » ینوُرُکْذاَف  : » هناحبس لاق 

. تسا رتنوزفا  نآ  یعامتجا  يدرف و  راثآ  رتشیب و  یهلا  تاکرب  دشاب ، رتهدرتسگ  رتقیمع و  رکذ »  » هچره ساسا  نیارب 
رکذ تاکرب  نیرتگرزب  - 2

رد رکذ  تسا . لاعتم  دـنوادخ  تبحم  نآ  تکرب  نیرتگرزب  یلو  دراد ، اههنیمز  همه  رد  ناسنا  یگدـنز  يارب  یناوارف  تاـکرب  ادـخ  داـی 
دزاسیم و مهارف  ار  یهلا  برق  طاسب  هب  وا  ندش  کیدزن  هنیمز  دـنکیم و  كاپ  یلمع  یقالخا و  ياهیگدولآ  زا  ار  رکاذ  ماگ ، نیتسخن 

موس ماگ  رد  و  دزرویم . قشع  وا  هب  دریگیم و  سنا  ادخ  اب  ناسنا  جیردت  هب  دنکیم و  کیدزن  دوخ  راگدرورپ  هب  ار  ناسنا  مود  ماگ  رد 
هب ناسنا  ناسنیدب  ددرگیم و  مهارف  تسا  نافراع  يالعا  دصقم  هک  لاعتم  دنوادخ  یبلق  رادـید  تفرعم و  لامک  هنیمز  یقیقح  تبحم  اب 

. دباییم تسد  ترخآ  ایند و  ریخ 

152 هرقب : - 1

ص 238 یعادلا : ةدع  - 2
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نایاپ رد  ناشیا  هک  هدمآ  هنوگنیدـب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  هیداجـس  هفیحـص  رد  دـنلب  ینافرع  تقیقح  نیا 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هب  باطخ  قالخالا » مراکم  ياعد   » هب موسوم  ياعد 
ایندـلاریخ اهب  یل  لمکأ  ۀلهـس  اًلیبس  کتّبحم  یلإ  یل  جـهناو  ۀـلهملا  ماـیأ  یف  کـتعاطب  ینلمعتـساو  ۀـلفغلا  تاـقوأ  یف  كرکذـل  ینهبنو 

(1) ةرخآلاو .
یلاعتقح قلطم  میلـست  دـبای ، موادـت  لد  رد  ادـخ  دای  دوش و  نامرد  ناسنا  رد  تلفغ  يرامیب  رگا  هک  تسا  انعم  نیدـب  ینارون  نخـس  نیا 

نیمأت لـماک  روطهب  رکاذ  ترخآ  اـیند و  ریخ  ناسنیدـب  دـباییم و  تسد  وا  تبحم  ياـیمیک  هب  یناـسآ  هب  یهلا  ياهدادـما  اـب  دوشیم و 
. ددرگیم

رکذ تقیقح  - 3
هب ناوتیم  ینابز  رکذ  اـب  اـیآ  و  تسا ؟ تاـکرب  راـثآ و  نیا  ياراد  رکذ  مادـک  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هک  یمهم  هتکن 

؟ تسیچ رکذ  تقیقح  هرخالاب  و  تفای ؟ تسد  دش  هراشا  هک  یتاکرب 
زا هکناـنچ  تسا ، یهلا  تعاـطا  ساـسحا  نیا  هرمث  نیتـسخن  تسا و  قح  رـضحم  رد  روضح  ساـسحا  رکذ  تقیقح  هک  تسا  نیا  خـساپ 

: دیامرفیم هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
همایصو هتالص  تُرثَک  نإو  هَّللا  یسن  دقف  هَّللا  یصع  نمو  هتوالتو  همایصو  هتالص  ّتلق  نإو  هَّللا  رکذ  دقف  هَّللا  عاطأ  نم 

ص 98 ۀیداجسلا ، ۀفیحصلا  - 1
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115 ص :
(1) نآرقلل . هتوالتو 

مه اهنیا  زا  رتمهم  يرماوا  دنوادخ  هکلب  تسین  نآرق  توالت  هزور و  زامن و  اهنت  ادخ  تعاطا  هدـش ، هراشا  ثیدـح  نیا  رد  هک  روطنامه 
: تسا تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هکنانچ  دراد ،

(2) قلخلا . لامعأ  لضفأ  فورعملاب  رمألا 
: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیدح  رد  و 

(3) رحبلا . ءام  نم  هراقنمب  ذخأ  فاّطخ  لثمکّالإ  هَّللا  لیبس  یف  نیدهاجملا  دنع  مهّلک  دابعلا  لامعأ  ام 
شیب سکره  تسا و  رتنوزفا  رکذ  هناشن  رکنم  زا  یهن  داهج و  دـننام  يرماوا  رد  ًاصوصخ  لاعتم  دـنوادخ  زا  رتشیب  تعاطا  ساسا ، نیا  رب 

. درک دهاوخ  تعاطا  اههنیمز  همه  رد  نارگید  زا  شیب  دشاب ، ادخ  دای  ًاتقیقح  نارگید  زا 
عقاورد مزینویهـص و  نمـشد  دوخ  هناریلد  تمواقم  اب  هک  دنتـسه  نانبل  هَّللا  بزح  نیدـهاجم  ام ، رـصع  رد  رکذ  لها  هنوگنیا  زراـب  هنومن 

. دندیرفآ راختفا  برع  تما  یمالسا و  عماوج  همه  يارب  دندروآرد و  ونازهب  ار  اکیرمآ 
هتاکربو هَّللاۀمحرو  مکیلع  مالسلاو  هدحو  بازحألا  مزهو  هبزح  رصنو  هدعو  قدص  يّذلاهَّلل  دمحلا 

«، نوزهاج روفراد  یلإ  نوزهاج  نوزهاج ، ، » نوکرـشملا هرک  ولو  نیدـلا  هل  نیـصلخم  هایإّالإ ، دـبعن  الو  هَّللاّالإ  هلإ  ـال  ربکا ، هَّللا  ياـهدایرف 
، نوزهاج »

399 رابخألایناعم ، ص 156 ؛ ج 90 ، راونالاراحب ، - 1

1977 مکحلا : ررغ  - 2

ص 316 ج 4 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  - 3
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116 ص :
. درکیم رپ  ار  هسلج  ياضف  ناشیا  نانخس  دییأت  رد  یهاگزاره  نورکاذلا ،» نحن  نوزهاج ،

يارب اج  نوچ  دـندش و  نلاس  دراو  نانکهسوه  گنرزبس  هالک  سابل و  اب  و  نایناریا ، يرادازع  ياـهمچرپ  هیبش  یقریب  مچرپ و  اـب  یهورگ 
. دندشیم جراخ  رگید  رد  زا  هدز و  یتشگ  دوبن ، نتسشن 

دوخ نخس  نورکاذلا  نحن  نوزهاج ، نوزهاجو  هاّیإّالإ  دبعن  الو  هَّللاّالإ  هلإ  راعش ال  اب  یناجترهزا  ياقآ  يرهـشير ، ياقآ  تبحـص  زا  سپ 
. درک زاغآ  ار 

لها ار  نانآ  درک و  دیجمت  نارضاح  زا  هاگنآ  تخادرپ . ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  دیجمت  هب  تفگ و  مدقم  ریخ  يرهـشير  ياقآ  هب  يو 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  هب  هک  ریـسم  نیا  رد  اـت  تساوخ  اـهنآ  زا  دـیمان و  نآرق  لـها  هلبق و 

. دنشاب مدقتباث  رادیاپ و  ددرگیم  یهتنم  مالسلا 
نارضاح يارب  هسلج  عوضوم  هنیمز  رد  ار  یبلاطم  همادا  رد  دوتـس و  يراک  مظن  همانرب و  تالیکـشت و  ندوب  اراد  لیلدهب  ار  نایناریا  ناشیا 

. تشاد نایب 
نوبیرت ولج  هدرک  دنلب  تسد  يور  ار  اهاصع  خیاشم  درک و  ارجا  ياهمانرب  حیشاوت  هورگ  نادوس ، فاقوا  داشرا و  ریزو  ینارنخـس  زا  سپ 
هتـشون نآ  يور  هک  درک  بلج  دوخ  هب  ارم  رظن  زمرق  زبس و  گنر  اب  یقریب  نارـضاح  عمج  رد  دـندادیم . راعـش  رگیدـکی  اب  دـندمآیم و 

: دوب هدش 
. هَّللا یلو  یلع  هَّللا ، لوسر  دمحم  هَّللاّالإ ، هلإ  ال 

تفگیم و نخـس  هنابیدا  هناهاگآ و  رایـسب  يو  تخادرپب . ینارنخـس  داریا  هب  روهمجسیئر  نواعم  هط ، دـمحم  نامثع  رتکد  ياقآ  هاگنآ 
لالخ رد 

نیرکاذ رکذ و  www.Ghaemiyeh.comشیامه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 258زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


117 ص :
. دنداد رس  لیلهت  ریبکت و  دایرف  اهراب  نارضاح  وا  ینارنخس 

هقلخ  » راعـش نآ  دـننک و  تیعبت  نآ  زا  نارگید  ات  دـنک  فیرعت  دوخ  يارب  کیژتارتسا  راعـش  کـی  دـیاب  رکذ  سلجم  تشاد : راـهظا  يو 
: دوزفا سپس  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یگژیو  هک  تسا  نآرقلا »

ار اهنآ  دـنهد و  رکذـت  دـنراد  هک  ییاهتلفغ  هنیمز  رد  مدرم  هب  تسا  مزال  نیدـشرم  املع و  رب  تسا ، لماک  یهاگآ  تلفغ و  دـض  رکذ ،
. دننک هاگآ 

ار اهنآ  مینامهفب و  مدرم  هب  ار  اهیبرغ  ياهیگدولآ  تسین . ییارگيدام  للم و  نامزاس  نتـشاد  هب  ندمت  هک  میهد  هجوت  مدرم  هب  دیاب  ام 
. میتسه تیاده  لها  ام  هک  ارچ  تسا ، هداد  رارق  دوخ  موجه  دروم  ار  ام  یبرغ  گنهرف  ندمت و  هک  مییوگب  مینک و  هاگآ 

. دنکفا هیاس  ناملسم  ياهتلم  رب  دراد  رارصا  هک  تسا  یتملظ  یکیرات و  یبرغ ، گنهرف 
هدافتـسا ءوس  ام  تلفغ  هرجنپ  زا  ایند  قرب  قرز و  اـب  گـنرین و  بیرف و  اـب  هکلب  دوشیمن ، دراو  هنمیه  حالـس و  روز و  اـب  برغ  گـنهرف 

. دزاسیم فرحنم  ار  ام  دوشیم و  دراو  هدرک ،
زونه مینک . تیادـه  ییانـشور  هب  یکیرات  زا  ار  اهتلم  مدرم و  میتساوخیم  نوچ  میدرک  حرطم  ار  وگتفگ  راعـش  ام  نارهاوخ ؛ ناردارب و 

. دنتسه ام  رب  هرطیس  ذوفن و  لابندهب  اهنآ  دنهدیمن ، تیمها  وگتفگ  هب  يرابکتسا  ياهتردق  برغ و  اما  میاهدامآ ، مه 
لها رگا  میریذپیم و  میاهدـش  تیبرت  نآ  ساسارب  هک  یتیناسنا  تشذـگ و  ینید و  میلاعت  رطاخهب  ام  دنـشاب ، هناقداص  يوگتفگ  لها  رگا 

هک دننادب  دناهداد ، ناشن  نینچنیا  نونکات  هک  دنشاب  گنج 
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118 ص :
. درک میهاوخن  ینیشنبقع  هار  نیا  رد  زگره  میرذگیم و  ناج  زا  ادخ  هار  رد  میتسه و  ادهش  نادنزرف  ام 

: داد همادا  يو  نیدلا .» ۀیامحل  نیزهاج  نیزهاج   » دندادیم راعش  نارضاح  ماگنه  نیا  رد 
ار امـش  رفک  دـینادب  دـینک و  صلاخ  ار  دوخ  ياهتین  دـحتم و  ار  دوخ  فوفـص  دـیدنبب و  مکحم  ار  دوخ  ياهرمک  نارهاوخ ؛ ناردارب و 

. دروآرد ياپ  زا  ار  امش  ات  دیآیم  امش  يوسهب  زیخهنیس  هعدخ ، گنرین و  اب  دراذگیمن و  دازآ 
(1) ةوق » نم  متعطتساام  مهل  اودعاو   » ِرادتقا اب  لکوت و  نامیا و  ریت  اب  زین  امش 

. دیهد رارق  فده  ار  نانآ 
هدش هنهک  رگید  تسا و  لبق  لاس  دصراهچ  رازهکی و  هب  طوبرم  هتشذگ و  شاهرود  مالـسا  تلاسر  هک  دننکیم ، اقلا  هراومه  ام  نانمـشد 

هام نیا  زا  دـیاب  تسا ، شیپ  رد  ناضمر  هام  ًاروهطو .» ًادجـسم  اهّلک  ضرألا  ولعج   » دـیهد رارق  دجـسم  ار  نیمز  رـسارس  امـش  نکیل  تسا !
. مینک مهارف  یمالسا  فادها  ققحت  يارب  ار  هنیمز  رگیدکی  اب  محارت  ینآرق و  قالخا  محر ، هلص  اب  میریگب و  هرهب 

رارق فده  وا  تیارد  بلاطیبا و  نب  یلع  ریشمش  اب  ار  اهنآ  همزحو » یلَع  ِْفیَِسب  مهومراف   » دیسرب ناتفادها  هب  امش  ات  تساوخن  نمشد  رگا 
ادـخ و رب  لکوت  اب  رگا  هک  درک  تباث  تمواقم  درک . لمع  نانبل  رد  یمالـسا  تمواقم  هک  هنوگناـمه  دـیرادرب . دوخ  هار  رـس  زا  دـیهد و 

. دش میهاوخ  قفوم  میور  شیپ  هب  تماقتسا  ربص و 

60 لافنا : - 1
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119 ص :
(1) یْثنُأ » َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیضأ  ّینأ ال  : » دوشیم لماش  زین  ار  نانز  درادن ؛ نادرم  هب  صاصتخا  رکذ  داد : همادا  هاگنآ 

. دنور شیپ  هب  دننک و  تکرح  ریسم  نیا  رد  دیاب  درم  نز و  زا  معا  ناگمه  نیاربانب 
(2) اوُِطبارو .» اوُِرباصَو  اوُِربصا  اونمآ  َنیّذلا  اهّیأ  ای  : » دیهدن هار  دوخ  هب  دیدرت  نآ  ققحت  رد  زگره  هداد و  يزوریپ  هدعو  ام  هب  ام  نید 

. دندرکیم دییأت  ار  هدش  نایب  بلاطم  هَّللاّالإ » هلإ  الو  ربکا  هَّللا   » راعش اب  نارضاح  ناشیا ، نانخس  زا  سپ 
ناریا یمالـسا  يروهمج  مرتحم  ریفـس  توعد  هب  زامن  هماقا  زا  سپ  میتشگرب و  لـته  هب  اـم  تفاـی و  همتاـخ  مسارم  هقیقد   12 تعاس 30 /

. میدمآ ترافس  نامتخاس  هب  يرماع  ياقآ 
: نایاقآ يرماع و  ياقآ 

؛» ۀیمالسإلا نامرود  ما   » هاگشناد زا  حلاص  نامثع  دمحم  روسفورپ  - 1
؛ اقیرفآ تاعلاطم  تاقیقحت و  زکرم  سیئر  یّکم  نسح  رتکد  ياقآ  - 2

؛ بیرقتلا عمجم  یلاع  ياروش  وضع  یلع ، میحرلادبع  ياقآ  - 3
؛ فاقوا داشرا و  ریزو  یناجترهزا  رتکد  ياقا  - 4

؛ نادوس هرمع  جح و  هثعب  سیئر  نسح  دمحم  ياقآ  - 5
نارهت رد  نادوس  ریفس  ریشب  رضخ  هَّللادبع  ياقآ  - 6

. دنتشاد روضح  هسلج  نیا  رد 

195 نارمع : لآ  - 1

200 نارمع : لآ  - 2
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120 ص :
ام روشک  زا  یبوخ  تاعالطا  هدرک و  رفـس  ناریا  هب  ررکم  نایاقآ ، نیا  زا  یخرب  دـش . حرطم  یفلتخم  تاعوضوم  بلاطم و  رادـید  نیا  رد 

. دنتشاد
. میتشگزاب لته  هب  سپس  هدروخ و  نانآ  اب  یمیمص  یطیحم  رد  ار  راهان 

. میدرک دیدزاب  رکذ  لفاحم  یخرب  نادوس و  یتسد  عیانص  رازاب  زا   85 / 6 هبنشود 13 / زور  رهظ  زا  دعب 
تیعمج نیا  سیئر  دندرکیم . همزمز  مه  اب  ار  يراعشا  هتسشن و  مه  رود  ینادوس  نانز  نادرم و  زا  یعمج  رهـش ، رد  یناتـسروگ  رانک  رد 
هَّللارصن نسح  دیس  زا  يریوصت  قاطا  لخاد  درک ، توعد  ییاریذپ  قاطا  هب  ار  ام  لابقتـسا و  تئیه  زا  دوب ، هتـسب  رـس  هب  یکـشم  یلاش  هک 

. درکیم هقالع  راهظا  رایسب  زین  ناریا  مالسلا و  مهیلع  تیبلها  هب  دوب و  هتشاذگ 
. میتشگرب لته  هب  زامن  يارب  هک  دوب  برغم  کیدزن 

ریـشبلا نسح  رمع  ياقآ  نادوس  روهمج  سیئر  روضح  اب  نیرکاذلاو » رکذـلل  یموقلا  سلجملا   » ینایاپ مسارم  بش  هقیقد   20 تعاس 30 /
. دش رازگرب  ۀقادصلا » ۀعاق   » رد

نلاس درک . توعد  هسیئر  تئیه  رد  روضح  يارب  ار  يرهـشير  ياقآ  نادوس ، فاقوا  داشرا و  ریزو  یناـجترهزا  ياـقآ  تأـیه ، روضح  اـب 
لبط و شارخشوگ  يادص  دندوب . روهمج  سیئر  ندمآ  رظتنم  هدـش و  عمج  سالجا  نوریب  رد  زین  يدایز  دادـعت  دوب و  تیعمج  زا  ولمم 

روشک ناحاّدـم  اب  توافتم  یلیخ  دوب ؛ رعـش  ندـناوخ  لوغـشم  شارخشوگ  ییادـص  اب  مه  رفن  کی  دادیم و  رازآ  ار  اهشوگ  زین  لُـهُد 
. یمالسا ناریا  نامزیزع 

یـسرزاب ای  یندب و  شیتفت  هنوگچیه  دنداد . ياج  دوب  هدش  هتـشاذگ  ءارزولا » ةداسلا   » ولبات هک  ییاج  ولج ، فیدر  رد  زین  ار  یناریا  تأیه 
ياهژیو
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121 ص :
. تشادن دوجو  هسلج  هب  دورو  ماگنه  مه 

زا یتایآ  هاگنآ  دنداتـسیا . اپرـس  همه  دش و  هتخاون  نادوس  یلم  شرام  دراو و  هاگیاج  هب  ریـشبلا  نسح  ياقآ  بش  هب 21  کیدزن  تعاس 
هب ار  نارضاح  ربکا ، هَّللا  راعـش  اب  تفرگ و  رارق  نوبیرت  تشپ  بل  رب  دنخبل  رفعج ، یماس  رتکد  ياقآ  سپـس  دش و  توالت  دیجم  هَّللامالک 

. دش زاغآ  هسلج  دروآ و  دجو 
هلإ راعش ال  اب  نانزلبط  یهورگ  وا ، ینارنخس  اب  نامزمه  دوب . نادوس  ياههقیرط  زا  یکی  خیش  ریشبلا ، ّدو  بیط  خیش  ياقآ  نارنخس  نیلوا 
هب ار  اـهنآ  شدرگ ، هقیقد  دـنچ  زا  سپ  دـندش و  هسلج  دراو  یعمجهتـسد  تروصهب  ناریا ، رد  اـم  يرادازع  تاجهتـسد  نوچمه  هَّللااـّلإ و 

. دندرک تیاده  نلاس  نوریب 
راهظا اهینارنخـس  هسلج و  یمومع  ياضف  تشاد . نایب  ار  یبلاطم  تفگ و  مدقم  ریخ  زین  یناریا  تأیه  هب  روهمجسیئر  رب  هوالع  نارنخس 

. دوب اکیرمآ  اب  تفلاخم  ریشبلا و  نسح  ياقآ  هب  يرادافو 
نامثع ياقآ  فاقوا و  داشرا و  ریزو  یناـجترهزا  ياـقآ  يرهـشير ، ياـقآ  روهمجسیئر ، ریـشبلا  نسح  ياـقآ  هسیئر ، تأـیه  هاـگیاج  رد 

. دنتشاد روضح  یشاّبکلا 
. درک تئارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حدم  رد  يراعـشا  تفرگ و  رارق  نوبیرت  تشپ  رفن  کی  بیط ، خیـش  ياقآ  ینارنخـس  زا  سپ 

تئارق اب  نامزمه  درک . تئارق  ار  ینایاپ  هینایب  داد و  هئارا  ار  هتشذگ  تاسلج  شرازگ  هسلج ، رّرقم  سیئر و  یـشاّبکلا  نامثع  ياقآ  سپس 
ییاکیرمآ دض  ياهراعش  زین  لیلهت و  ریبکت ، هدنبوک  ياهراعش  اب  دنتسیاب و  ات  تساوخ  نارضاح  زا  هسلج  يرجم  هینایب ،
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122 ص :
. دش داجیا  هسلج  رد  یصاخ  روش 

دای وگلا  کی  ناونعهب  نانبل  رد  یمالـسا  تمواـقم  زا  زین ، هیناـیب  نیا  رد  تخادرپ . یناـیاپ  هیناـیب  تئارق  هب  یـشاّبکلا  ناـمثع  ياـقآ  هاـگنآ 
. دوب مالسا  ناهج  رد  نانبل  هَّللابزح  ياسآهزجعم  فرگش و  ریثأت  رگنایب  دوخ  نیا  دوب و  هدیدرگ 

یعونهب هک  دوخ  نانخس  رد  يو  درک . داریا  ینانخس  دمآ و  نوبیرت  تشپ  یلبق  یگنهامه  نودب  نارـضاح  زا  یکی  هینایب ، تئارق  نایاپ  رد 
اهباـتک نیا  زا  هدـش ، پاـچ  یـسرد  بتک  رد  فوصت  دـض  رب  هک  يزیگناهقرفت  بلاـطم  اـت  تساوخ  روهمجسیئر  زا  دوـب ، زیمآهیـالگ 

. دوش هجوت  رتشیب  هورگ  نیا  هب  فذح و 
دازآ اهنآ  دـنهد  روتـسد  مهاوخیم  روهمجسیئر  ياقآ  زا  دـناهدرک . ریگتـسد  ار  ام  هورگ  ياـضعا  زا  رفن  دودـح 30  تشادراهظا : سپس 

دندز و تسد  يو  يارب  هچراپکی  دندرک و  دییأت  ار  وا  ياههتساوخ  نارضاح  رثکا  يو ، نانخـس  همتاخ  زا  سپ  هکنیا  روآبجعت  دنوش .
. دش هدز  تسد  هَّللاّالإ  هلإ  ربکا و ال  هَّللا  ياجهب  شیامه  نیارد  هک  دوب  راب  نیلوا  نیا 

نایب ار  يزیمآداقتنا  نانخـس  دزیخرب و  یلبق  یگنهامه  نودـب  روهمجسیئر  روضحرد  یـصخش  هک  دوب  بلاـج  دوخ  عون  رد  تکرح  نیا 
. دننک قیوشت  ار  وا  نارضاح  دراد و 

ولو نوکرشملا ، هرک  ولو  نیدلا  هل  نیصلخم  هایا  الا  دبعن  هَّللا و ال  الا  هلا  راعش ال  اب  نادوس ، فاقوا  داشرا و  ریزو  یناجت  رهزا  ياقآ  سپس 
زا یشخب  رد  يو  درک . زاغآ  ار  دوخ  نخس  نومرجملا  هرک  ولو  نورفاکلا ، هرک 
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123 ص :
: تفگ دوخ  نانخس 

ءاشنا تسین . لئاق  فلتخم  قرف  نایم  یتوافت  دـنکیم و  تیاعر  ار  ناگمه  قوقح  دراد و  قلعت  مدرم  مومع  هب  فاـقوا ، داـشرا و  ترازو 
! تسین یندش  دییوگیم  هچنآ  دیشک : دایرف  هسلج  نایم  زا  يدرف  دوب و ...  میهاوخ  دحتم  مه  اب  همه  هَّللا 

: راعش اب  ار  دوخ  نانخس  ریزو ، ياقآ  لاحرههب 
نورکاذلا نحن  نحن  نوزهاج  نوزهاج 

روفادلا یف  لخدت  روربم ال  کمسق  ریشب  ای 
. داد همتاخ 

. درک تئارق  هتشون  يور  زا  ار  دوخ  بلاطم  تفرگ و  رارق  نوبیرت  تشپ  نادوس  روهمجسیئر  ریشبلا ، نسح  رمع  ياقآ  هاگنآ 
. درک توعد  راعـش  نداد  هب  ار  مدرم  دز و  رانک  ار  ناشیا  هسلج  يرجم  روهمجسیئر ، ینارنخـس  نیب  رد  هک  دوب  نیا  هجوت  لباق  تاکن  زا 

تظاـفح يو  زا  هداتــسیا و  هاـگیاج  فارطا  وـلج و  رد  هلــصاف و  اـب  يو  نیظفاـحم  زا  رفن  هد  دودـح  روـهمج ، سیئر  ینارنخــس  ماـگنه 
. دندرکیم

تفای و همتاخ  زین  شیامه  يو ، نانخـس  نتفای  نایاپ  اب  درکن و  یلبق  نارنخـس  ياهداقتنا  هب  ياهراشا  چـیه  دوخ  نانخـس  رد  روهمجسیئر 
. میتشگزاب لته  هب  بش   22 تعاس 30 /

نادوس هرمع  جح و  زکرم  زا  رادید 

نآ ات  لته  زا  هلـصاف  میدمآ . نادوس  هرمع  جح و  نامتخاس  لحم  هب  هدش  ینیبشیپ  همانرب  ساسارب  ، 85 / 6 خروم 14 / هبنشهس  زور  حبص 
ًاتبسن زکرم 
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124 ص :
قاطا هب  سپس  دندوب . هدمآ  لابقتسا  هب  نامتخاس  يدورو  تمـسق  رد  ۀینادوسلا » ةرمعلاو  جحلا  ۀمظنم   » نالوؤسم زا  يدادعت  دوب . ینالوط 
سپس تفگ . مدقم  ریخ  ناهارمه  يرهشير و  ياقآ  هب  هسلج  رد  رـضاح  نایاقآ  زا  یکی  ادتبا  هفراعم ، زا  سپ  میدش و  ییامنهار  تاسلج 

: تشاد راهظا  نآ  زا  دعب  درک و  توالت  ار  دیجم  هَّللا  مالک  زا  یتایآ  تافیرشت  ریدم 
یلاعبانج و اب  تاقالم ، نیا  رد  ات  تشاد  لیامت  رایـسب  تسا  دنمـشناد  لـضاف و  يدرف  هک  همظنم ، سیئر  دمـصلادبع  نسح  دـمحم  ياـقآ 

نیرکاذ رکذ و  شیامه  نانامهیم  زا  نت  دنچ  داتفا و  قافتا  هتشذگ  زور  هک  یفداصت  لیلد  هب  هنافسأتم  نکیل  دشاب ، هتـشاد  رادید  ناهارمه 
ترفاسم هب  ناگتـشذگرد ، ياـههداوناخ  هب  ییوگتیلـست  يارب  فاـقوا  داـشرا و  ریزو  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  ناـشیا  دـنتفر ، اـیند  راد  زا 

. دنتفر
: داد همادا  سپس  يو 

رد ات  میدـنمهقالع  رایـسب  مینیبیم و  یناریا  نارئاز  نایم  رد  ار  یـصاخ  یبالقنا  ینید و  طاشن  روش و  طابـضنا و  مظن و  جـح ، مسوم  رد  ام 
. مینک براجت  لدابت  رگیدکی  اب  هرمع  جح و  اب  هطبار  رد  ًاصوصخ  میشاب و  هتشاد  طباور  ناریا  یمالسا  يروهمج  اب  اههنیمز  یمامت 

. تسا رگیدکی  اب  ام  طابترا  لاصتا و  هطقن  نآرق  مالسا و  میردارب و  همه  ام  تسا . ناوارف  نخس  نم  رکف  بلق و  رد  دنمجرا ، ناردارب 
: تفگ داد و  هئارا  ینادوس  نارازگهرمع  نایجاح و  دادعت  زا  یشرازگ  سپس  يو 
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125 ص :
هعومجم اهینادوس و  يرازگجح  هویـش  دنوشیم . فرـشم  هرمع  هب  زین  رفن  رازه  ات 70  دادعت 50  جـح و  هب  رفن  دودح 32500  هلاسهمه 

: تسا حرش  نیا  هب  نانآ  تالیکشت 
زاغآ ار  جح  ندروآ  اجهب  فده  اب  زاجح  نیمزرس  هب  رفس  جح ، کسانم  اب  ییانـشآ  نیمزرـس و  نیا  هب  مالـسا  دورو  نامز  زا  نادوس  لها 
رفـس خرـس  ياـیرد  هراـنک  رد  عقاو  نادوس ،» تروپ   » اـت ناـیاپراهچ  رب  راوـس  نادوـس ، فـلتخم  قطاـنم  جاـجح  راـگزور  نآ  رد  دـندرک .

. دندشیم زاجح  مزاع  یتشک  اب  اجنآ  زا  دندرکیم و 
یگداوناخ و ياهدـنویپ  ساسارب  اه  هیات » . » تسا هتـسد  هورگ و  يانعمهب  هنایماع  نابز  رد  هک  تشاد  مان  هیات » ، » نادوس جـح  ياهناوراک 

. دشیم ماجنا  شور  نامه  هب  شیب  مک و  هتشذگ  نرق  ات  نادوس ، رد  يرازگجح  تفرگیم و  لکش  يدنواشیوخ 
جح ییارجا  روما  هرادا  لاس 1971 م  رد  نادوس  تلود  جاجح ، رامـش  شیازفا  لقن و  لمح و  تاطابترا و  هصرع  رد  لوحت  داـجیا  یپ  رد 

. دوب جح  يرازگرب  رما  رادهدهع  لاس 1991 م  ات  هناخترازو  نیا  درک و  لوحم  روشک  نیا  فاقوا  ینید و  روما  ترازو  هب  ار 
شخب تسخن ، دـشیم : لیکـشت  یلـصا  شخب  ود  زا  هثعب  نیا  دـیدرگ . راذـگاو  نادوس  جـح  هثعب  هب  جـح  ییارجا  روما  لاس 1992 م  رد 
فاقوا ياروش  تراظن  تحت  هک  لقن  لمح و  ناکـسا و  هریاد  يرگید  دوب و  داشرا  ترازو  هرمع  جـح و  هرادا  عبات  هک  یتراظن ؛ يرادا و 

. تفای همادا  لاس 1994  ات  دنور  نیا  درکیم . تیلاعف  نادوس  یمالسا 
هرمع جح و  یلاع  ياروش  لیکشت 

يزیرهمانرب ترازو  رد  هرمع » جح و  یلاع  ياروش   » لیکشت ياهحیال ، بیوصت  اب  نادوس  تلود  لاس 1995 م(1374 ش ،) رد 
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126 ص :
لاس رد  نآ ، زا  سپ  لاسود  ددرگ . لوحم  اروش  نیا  هب  هرمع  جح و  ییارجا  روما  ات  داد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  روشک  نیا  یعامتجا 

: دوب هدمآ  نینچ  نآ  زا  یشخب  رد  هک  دش  رداص  اروش  نیا  لیکشت  هژیو  تقوم  همانشخب  1997 م 
. تسا عقاو  موطراخ  رد  نآ  یلـصا  رقم  دراد و  یقوقح  تیهام  هک  دش  دهاوخ  لیکـشت  هرمع  جح و  یلاع  ياروش  هب  موسوم  ییاروش  »... 

«. دنک ریاد  روشک  زا  جراخ  ای  لخاد  رد  یتارادا  رتافد و  دناوتیم  عوبتم  ریزو  تقفاوم  اب  اروش  نیا 
: زا تسا  ترابع  هرمع  جح و  یلاع  ياروش  یتالیکشت  راتخاس 

. دوشیم لیکشت  ناریزو  تأیه  هبوصم  يانبم  رب  ریزو و  باختنا  اب  هک  يرادا : ياروش  فلا -
هرادا نیا  هدـهعرب  اروش  ینف  يرادا و  یلام ، روما  ییارجا  دـنور  دـنکیم . تیلاعف  يو  نواعم  لک و  ریدـم  رظنریز  هک  يزکرم : هرادا  ب -

. تسا
داـشرا و هرادا  یمومع ، طـباور  یناـسرعالطا و  هرادا  یناـسنا ، هعـسوت  یلاـم و  روـما  هرادا  هرمع ، جـح و  هرادا  لـماش  هعباـت ، تارادا  ج -

. هدج رد  رقتسم  هرمع  جح و  روما  یگنهامه  رتفد  يراذگهیامرس و  هرادا  شزومآ ،
جح هب  مازعا  طیارش  طباوض و 

، ناکـسا هنیزه  لماش  جح  هب  مازعا  ياههنیزه  ددرگیم و  تفایرد  نابلطواد  زا  يدـقن  روطهب  يرادا  روما  ياههنیزه  یلام : طباوض  فلا -
. دوشیم تفایرد  کچ  هرقف  ود  بلاق  رد  يدوعس و  لایر  هب  رگید ، تامدخ  لقن و  لمح و 

يارب یمسج  ییاناوت  یعرش : تاررقم  یندب و  تعاطتسا  ب -
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127 ص :
. تسا يرورض  لاس  ریز 45  ناوناب  يارب  مراحم  زا  یکی  ندوب  هارمه  و  نادرم ، رد  جح  رفس  ماجنا 

یمومع طیارـش  زا  دیاب  نابلطواد  هک  دیداور ، همانرذـگ و  ذـخا  تیعبات ، روشک ، زا  جورخ  تاررقم  لماش  يرادا : تاررقم  طباوض و  ج -
. تسا يرورض  تلود  نادنمراک  يارب  یصخرم  ذخا  نابلطواد و  یمامت  يارب  یکشزپ  ياهشیامزآ  ماجنا  دنشاب . رادروخرب 

قطانم هیمهس 
هیحان هس  هب  روشک  يرادا ، روما  ماجنا  رد  تلوهـس  ییادززکرمت و  روظنمهب  ناریزو و  تأیه  هبوصم  ربانب  ق(2000 م ،) لاس 1420 ه . رد 

لین هریزجلا و  فراضق ، الـسک ، خرـس ، يایرد  ياهتلایا  یقرـش  هیحان  يدنبمیـسقت ، نیا  ساـسارب  دـش . میـسقت  یبرغ  يزکرم و  یقرش ،
(، یبرغ یقرـش و  یلامـش ، ) نافدرک ياهتلایا  دـنراد و  رارق  يزکرم  هیحاـن  رد  لـینلارهن  موطراـخ و  ياـهتلایا  دوشیم . لـماش  ار  قرزا 

صاخ ياهیگژیو  هب  هجوتاب  دندوب . هدش  عقاو  یبرغ  هیحان  رد  یبونج  ياهتلایا  نینچمه  ضیبا و  لین  یبرغ ،) یقرش و  یلامش ، ) روفراد
. دریگیمربرد ار  یبونج  ياهتلایا  یمامت  هک  دش  هفاضا  هناگهس  یحاون  نیا  هب  يرگید  هیحان  لاس 2002  رد  یبونج ، قطانم 

نادوس جح  هثعب 
: تسا هدش  لیکشت  شخب  ود  زا  نادوس  جح  هثعب 

يزیرهمانرب تراظن و  شخب  - 1
. دراد هدهعرب  ار  اههمانرب  يارجا  هک  فلتخم ، یحاون  هب  طوبرم  روما  شخب  - 2
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128 ص :
هرمع هب  مازعا  طیارش 

فاقوا ترازو  لاس 1422 ق ، زا  هتبلا  درادن . یتوافت  جح  هب  مازعا  طباوض  تاررقم و  اب  هرمع ، رفس  هب  مازعا  يارب  یلک  طیارش  طباوض و 
. تسا هداد  تکراشم  هرمع  تامدخ  هئارا  رد  زین  ار  یصوصخ  شخب  ناتسبرع ، تلود  هبوصم  هب  هجوتاب  داشرا  و 

جاجح تمدخ  رد  تافوقوم 
جاجح هب  یناسرتمدخ  يارب  اهنآ  زا  لصاح  دمآرد  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  یفقو  كالما  اهنیمز و  نادوس ، يدوعـس و  ناتـسبرع  رد 
هنیدم هکم و  ياهرهش  رد  ییاههفوقوم  ریخا ، ياهلاس  رد  دنتـسه و  عقاو  هدج  رهـش  رد  رتشیب  یمیدق  تافوقوم  تسا . هدش  هتفرگ  رظنرد 

. تسا هدش  هدوزفا  اهنآ  هب  زین 
هرمع جح و  یلاع  ياروش  هلاس  زادنامشچ 25  دنس 

هب هلاس ) هرود 10  کی  هلاـس و  هرود 5  هس  ) هلحرم راـهچ  رد  و  ات 2027 م ) ق(2002  ات 1448 ه . ینامز 1423  هلـصاف  رد  هک  حرط  نیا 
هلمج زا  تسا . هدش  زاغآ  يونعم  ياهرفـس  نیا  ندش  رترابرپ  هرمع و  جح و  مسارم  يرازگرب  رد  لوحت  داجیا  فدـه  اب  دـیآیمرد ، ارجا 

: درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  دمآ ، دهاوخرد  ارجا  هب  هدنیآ  ياهلاس  رد  هک  هرمع  جح و  یلاع  ياروش  ياههمانرب 
، هرمع جـح و  يرازگرب  رد  يزلام  روشک  قفوم  هبرجت  زا  يریگهرهب  اـب  ناریزو و  تأـیه  هبوصم  ساـسارب  جـح : يارب  زادـناسپ  حرط  - 1
، يزلام رد  طبريذ  عجارم  اب  ینزیار  زا  سپ  هتفرگ و  رارق  هرمع  جح و  یلاع  ياروش  راک  روتـسد  رد  جـح » يارب  زادـناسپ   » حرط يارجا 

اضما هب  ییایزلام  فرط  اب  هنیمز  نیا  رد  ياهمانمهافت 
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129 ص :
. دیآرد ارجا  هب  جح  هب  مازعا  يارب  یناگمه  قفوم و  راکهار  کی  ناونعهب  یلام » زادناسپ  ، » نآ ساسارب  ات  هدیسر 

تارادا و ناـیم  یگنهاـمه  يراـکمه و  ترورــض  هـب  هجوتاـب  زکرم  نـیا  هرمع : جــح و  یلاـع  ياروـش  يزکرم  ناـمتخاس  ثادــحا  - 2
هرادا همانرذـگ ، هرادا  دـننام  هطوبرم  ياهنامزاس  تارادا و  زا  کـیره  دـش . دـهاوخ  ثادـحا  هرمع  جـح و  روما  اـب  طـبترم  ياـهنامزاس 

. درک دنهاوخ  سیسأت  یگدنیامن  رتفد  نامتخاس  نیا  رد  تشادهب و ... 
جاجح و رایتخا  رد  بسانم  تیفیک  نازرا و  تمیق  اب  ار  دوخ  تالوصحم  هناخراک  نیا  جـح : تاموزلم  مارحا و  مزاول  دـیلوت  هناخراک  - 3

لحم زا  لـصاح  دوس  روشک ، زا  زرا  جورخ  زا  يریگولج  اـههنیزه و  رد  ییوجهفرـص  رب  هوـالع  بیترت  نیدـب  داد . دـهاوخ  رارق  نیرمتعم 
. دنکیم کمک  اروش  فادها  دربشیپ  هب  زین  تالوصحم  شورف 

تیفیک كدنا و  هنیزه  اب  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  هئارا  فدـه  اب  جاجح  هژیو  ینامرد  زکارم  جاجح : هژیو  ياههاگنامرد  ثادـحا  - 4
يرثؤم شقن  هرمع  جح و  یلاع  ياروش  فادـها  ققحت  رد  زین  ینامرد  زکارم  نیا  زا  لصاح  ياهدـمآرد  دـش و  دـهاوخ  ثادـحا  بولطم 

. تشاد دهاوخ 
هرمع جح و  یلاع  ياروش  ياهتیلاعف  دنور 

ياهتیلاعف همانرب  هلاس ، زادنامشچ 25  دنـس  ناریزو و  تأیه  يوس  زا  هدـشغالبا  ياهتسایـس  هب  هجوتاب  اروش  نیا  هنایلاس : همانرب  فلا -
يریگراکهب دیآیمرد و  ارجا  هب  هجحيذ ) ات  مرحم  زا  ) هنایلاس هرود  کی  ساسارب  اههمانرب  نیا  دـنکیم . ارجا  ینیبشیپ و  ار  دوخ  هنالاس 

شیازفا يزاسهنیهب و  ياهشور 
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130 ص :
. تسا هتشاد  رارق  اروش  راک  روتسد  رد  هراومه  يروهرهب 

حطـس هب  هجوت  اب  ناـنآ  زا  کـیره  دراد و  هجوت  ناـنکراک  یـشزومآ  یملع و  حطـس  ءاـقترا  هب  هراومه  اروش  یـشزومآ : ياـههرود  ب -
. دننکیم تکراشم  هژیو  یشزومآ  ياههرود  رد  دنراد ، هدهعرب  هک  ياهفیظو  عون  تامولعم و 

هرمع جح و  یلاع  ياروش  یلک  ياهتسایس 
. تیفرظ فقس  نیرتالاب  هب  ندیسر  روظنمهب  هلاس  زادنامشچ 25  دنس  يارجا  هرود  رد  نارازگهرمع  جاجح و  دادعت  شیازفا  - 

. نیرمتعم جاجح و  دادعت  شیازفا  دنور  اب  بسانتم  اروش ، ياهدمآرد  شیازفا  هرمع و  جح و  رما  رد  يراذگهیامرس  هب  قیوشت  - 
. یمالسا يرادیب  دنور  اب  نانآ  یهارمه  جاجح و  یهاگآ  حطس  ءاقترا  - 

. يراذگهیامرس شیازفا  قیرط  زا  اههنیزه  شهاک  - 
. جح رد  دمآرد  مک  دارفا  روضح  هنیمز  داجیا  روظنمهب  یتلودریغ  یتلود و  ياهنامزاس  یمامت  رد  زادناسپ  يرابتعا و  قودنص  داجیا  - 

زادنامشچ دنس  تسخن  هلحرم  يارجا  ياهراکهار 
ات 1427)  1423 لوا ، هلاس   5)

. نآ يارجا  دنور  رب  تراظن  تأیه  نییعت  اروش و  ییارجا  فیاظو  حرش  یتالیکشت و  راتخاس  بیوصت  - 
. فلتخم ياهتلایا  رد  اروش  یگدنیامن  رتافد  ندرک  لاعف  - 

. هرمع جح و  یلاع  ياروش  يزکرم  نامتخاس  ثادحا  - 
. هرمع جح و  زادناسپ  قودنص  داجیا  - 
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131 ص :
نادوس رد  جح  رفس  ياههنیزه 

تباث هنیزه  دنوشیم . ناتـسبرع  مزاع  هدـج  ردـنب  زین  هنیدـم و  هدـج و  ياههاگدورف  قیرط  زا  ییایرد ، ییاوه و  زرم  ود  زا  نادوس  جاجح 
 ... ناکـسا و لقن ، لمح و  ییارجا ، ياههنیزه  باستحا  اب  هک  تسا  رـالد  اب 750  ربارب  نادوس ، قطاـنم  همه  زا  یمازعا  جاـجح  يارب  رفس 

( يدوعس لایر   4500) رالد اب 1200  ربارب  ایرد  قیرط  زا  و  يدوعـس ) لاـیر   6100) رالد اب 1600  ربارب  ییاوه  هار  زا  جـح  رفـس  هنیزه  لک 
. تسا

هب روشک  نیا  ياههیحان  زا  کیره  هب  هتفایصاصتخا  هیمهس  رفن و  اب 25569  ربارب  ق  لاس 1425 ه . جح  مسوم  رد  ینادوس  جاجح  دادعت 
: تسا هدوب  لیذ  حرش 

؛ رفن  10988 بونج : موطراخ و  هیحان  - 
؛ رفن  3519 يزکرم : هیحان  - 

؛ رفن  3946 یقرش : هیحان  - 
؛ رفن  4677 یبرغ : هیحان  - 

؛ رفن  2549 اههیمهس : ریاس  - 
. رفن  25569 لک : عمج  - 

زین و 30 % لبقهنیدم » ، » نادوس جاجح  زا  % 70 دناهدش . ناتسبرع  مزاع  ییاوه  ياهزرم  زا  زین  ایرد و 48 % قیرط  زا  جاجح  زا  دودح 52 %
. دناهدوب دعبهنیدم » »

ق جح 1425 ه . شرازگ 
رفن نادوس 26000  روشک  هیمهس 

( يدوعس لایر   6130) رالد ییاوه 1634  رفن  ره  هنیزه 
( يدوعس لایر   4535) رالد ینیمز 1209 
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132 ص :
ناتسبرع هب  يدورو  يدابم  * 

رفن  11350 هدج : ردنب 
رفن هدج 4350  هاگدورف 

رفن هنیدم 7312  هاگدورف 
رفن عمج 23020 

رفن  1000 هثعب و ...  ياضعا 
رفن یصخش 1549  ياهازیو  یجراخ و  عابتا 

رفن  25569 لک : عمج 
( زاورپ يدوعس 17  ییامیپاوه  زاورپ و  نادوس 18  ییامیپاوه  () لبق هنیدم  زاورپ 35( دادعت 

. عناصملاو یلاوعلا  هباجالا ، قطانم  هنیدم : رد  ناکسا  لحم 
نامتخاس باب   68 هنیدم : رد  ینوکسم  لزانم  اهنامتراپآ و  دادعت 

. دایجا هیزیزع و  رهازلا ، روصنملا ، ياهنابایخ  يدُک و  هکلف  شخب ، حیر  قطانم  هکم : رد  ناکسا  لحم 
باب  26 هکم : رد  هدش  هراجا  ياهنامتخاس  دادعت 

رداچ  1941 ینم : رد  نادوس  جاجح  هب  هتفای  صاصتخا  ياهرداچ  دادعت 
نامرد تشادهب و  * 

اههاگنامرد هب  نیعجارم  دادعت 
ناگدشتوف تدمهاتوک  دادعت  يرتسب  يرتسب  تاعجارم 

لوا 15678500 هلحرم 
مود 2023715741 هلحرم 

عمج 21797814241
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133 ص :
ق جح 1425 ه . رد  اهدرکلمع  یبایزرا  * 

: توق طاقن  فلا )
. دیدرگ زاغآ  هتشذگ  ياهلاس  زا  رتدوز  هام  کی  ناضمر و  رد 16  هک  جح  ییارجا  تایلمع  ماگنهدوز  زاغآ  - 

. هدشنییعت شیپ  زا  همانرب  ساسارب  اهرفس  يدنبنامز  لودج  يارجا  رد  ییاوه  ییایرد و  لقن  لمح و  ياهتکرش  تیقفوم  - 
اههاگدورف و ) يدورو يدابم  رد  هثعب  شریذـپ  نالوؤسم  رثؤم  لاعف و  روضح  اب  ناتـسبرع  هب  جاـجح  دورو  دـنور  بساـنم  یهدناـمزاس  - 

. دوب هدیشخب  تعرس  ار  جاجح  دورو  هک  لکشلادحتم  سابل  هب  اهنآ  ندوب  سّبلم  و  هدج ) ردنب 
دوب ترابع  دش و  ارجا  لماک  روطهب  راب  نیتسخن  يارب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دادرارق  ياهدنب  يارجا  رد  جاجح  تامدـخ  رازگراک  تیقفوم  - 

: زا
. دیسریم رظنهب  یفاک  اًلماک  هک  رئاز  ره  هب  ییاذغ  ياههدعو  ياجهب  لایر  غلبم 70  تخادرپ  - 1

هب تکرح ، زور  رد  جاجح  همه  لاقتنا  نمـض  هک  يدـنبنامز  ساسارب  ینم ) رعـشم ، تافرع ، ) رعاشم هب  جاـجح  لاـقتنا  هماـنرب  يارجا  - 2
. دوب هدش  ینیبشیپ  دح  زا  شیب  هک  دش  ییوجهفرص  اهسوبوتا  ياههنیزه  رد  نازیم 15 %

هخاش ) جح ترازو  ناریدم  اب  رادید  زا  شیپ  هرونم  هنیدم  رد  هثعب  درکلمع  یبایزرا  يارب  ناتسبرع  تاسسوم  اب  هرواشم  هسلج  يرازگرب  - 
( هنیدم

هقرفتم دارفا  دورو  زا  يریگولج  بجوم  هک  نادوس  سیلپ  یمازعا  ياهورین  طسوت  اهرداچ  زا  تسارح  ییاپرب و  شور  تیقفوم  - 
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134 ص :
هتـشذگ ياهلاس  رد  صوصخنیا  رد  هک  ار  یتالکـشم  دـیدرگ و  اهرداچ  هب  ینادوسریغ ) جاـجح  هرمع و  مسوم  ناگدـنامزاب  هلمج  زا  )

. درک فرطرب  دوب ، هدمآ  شیپ 
 ... نانآ طسوت  کسانم  رتهب  هچره  ماجنا  نارئاز و  یهاگآ  شیازفا  رد  داشرا  شزومآ و  شخب  تکراشم  - 

. هبرجتاب ینامرد  ياههورگ  رهام و  ناکشزپ  روضح  اب  زهجم و  زکارم  رد  ینامرد  تامدخ  هئارا  - 
صوصخرد تامدخ  هئارا  رد  لماک  يریذپفاطعنا  رفـس و  يدنبنامز  لودـج  هب  ییایرد  ییاوه و  لقن  لمح و  ياهتکرـش  يدـنبیاپ  - 

ییاوه طوطخ  طسوت  هژیوهب  صاخ ،) ياهتیلوؤسم  ياراد  دارفا  نادـنملاس - نارامیب - ) صاخ طیارـش  ياراد  دارفا  يارب  ریخأت » اب  ورزر  »
. نادوس

. دارفا نایم  بولطم  یگنهامه  يراکمه و  - 
. تسا هتساک  يرادا  تالکشم  زا  هک  هیحان  هب 6  روشک  فلتخم  قطانم  نارئاز  میسقت  - 

( زاورپ زا 30  شیب  ) هرونم هنیدم  هب  میقتسم  زاورپ  - 
: فعض طاقن  ب -

تالاکـشا ندـش  صخـشم  زا  سپ  هک  ياهنوگهب  یحاون ، نارازگراک  زا  یخرب  طسوت  اـهنامتخاس  باـختنا  رد  طـباوض  تیاـعر  مدـع  - 
هثعب اب  یگنهامه  نودب  هدرک و  یقلت  یغلم  ار  دادرارق  دنوش ، لکشم  عفر  حالصا و  ناهاوخ  دادرارق ، اب  قباطم  هکنآ  ياجهب  اهنامتخاس 

یحاون یخرب  جاجح  ناکـسا  رد  ریخأت  زورب  بجوم  يدراوم  رد  هک  دناهدومن  راکنامیپ  ای  لوؤسم  زا  تیاکـش  هب  مادقا  تراظن ، دـحاو  و 
. دیدرگ
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135 ص :
هلمج زا  دوخ  صاـخ  تالکـشم  دـیدرگ و  سوبوتا  زا  هدافتـسا  شیازفا  بجوم  هک  مرح  زا  هکم  ياـهنامتخاس  زا  یخرب  یبـسن  يرود  - 

. دروآ دوجوهب  ار  یتالکشم  هک  دندش  مرح  يوسهب  يورهدایپ  هب  ریزگان  جاجح  زا  ياهدع  تشاد و  یپ  رد  ار  ناگدننار  یمظنیب 
 ... هکم هب  هنیدم  زا  جاجح  عقومهب  لاقتنا  رد  لالخا  - 

. دوب هدشن  جرد  مزال  تایئزج  اهنآ  رد  دمآ و  شیپ  اهنامتخاس  هراجا  ياهدادرارق  یخرب  ندوبن  قیقد  ببسهب  هک  یتالکشم  - 
یخرب نییاپ  تیفیک  ناگدننار ، یخرب  یگبرجتیب  اهسوبوتا و  ندوب  هنهک  یمیدق و  دادرارق ، دافم  اب  ینم  رد  ناکسا  طیارـش  قیبطت  مدع 
نارئاز زا  یخرب  هب  دورو  هزاجا  رد  ریخأت  بجوم  هک  نادوس  دحوم  ءالکو  بتکم  زا  ینیمـضت  ياهکچ  لوصو  مدع  ینم ، رد  اهاذـغ  زا 

. دیآیم رامشهب  فعض  طاقن  تالکشم و  رگید  زا  دیدرگ  تامدخ  ياهب  شیازفا  بجوم  هک  زرا  خرن  ناسون  و  دش ، هنیدم  هاگدورف  رد 
جاجح زا  یجنسرظن  * 

هویـش هس  اب  یملع و  ياهشور  ساسارب  ییاهیجنـسرظن  جح ، رد  تامدخ  هئارا  هوحن  تیفیک و  دروم  رد  جاجح  تارظن  زا  یهاگآ  يارب 
: تفرگ تروص 

؛ همانشسرپ - 
. دندوب هدش  باختنا  یفداصت  تروصهب  هک  ینم  ياهرداچ  رد  نارئاز  زا  يرامش  اب  میقتسم  يوگتفگ  - 

. هبرجت اب  رظنبحاص و  نارئاز  جاجح و  زا  یخرب  اب  وگتفگ  - 
اهیجنسرظن هصالخ  هنایار ، زا  هدافتسا  اب  جیاتن  یسررب  زا  سپ 

نادوس هرمع  جح و  زکرم  زا  www.Ghaemiyeh.comرادید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 258زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


136 ص :
: دیدرگ جارختسا  حرش  نیدب 

هتـشذگ ياهلاس  رد  تبـسن  نیا  تسا . هدـیدرگ  غلاب  هب 64 % هک  اـنم  ياـهرداچ  رد  ناکـسا  هوحن  زا  جاـجح  تیاـضر  نازیم  شیازفا  - 1
. تسا هدوب  مظن  يرارقرب  رد  نادوس  سیلپ  ياهورین  تیقفوم  رگناشن  توافت ، نیا  دوب و  دودح 20 %

رد اریز  دراد ، هتشذگ  اب  يدایز  توافت  هک  دناهتشاد  زاربا  لقن  لمح و  رد  طابـضنا  مظن و  زا  ار  دوخ  تیاضر  جاجح  موسود  زا  شیب  - 2
. دنتشاد تیاضر  تامدخ  نیا  زا  جاجح  زا  موسکی  اهنت  لبق  ياهلاس 

نیرخآ ات  هک  دنهدیم  لیکـشت  یناسک  ار  هدـنامیقاب  دـناهدوب و 25 % یـضار  هکم  هب  هنیدـم  زا  لاقتنا  رد  تعرـس  زا  جاـجح ، زا   75% - 3
. دناهدنام هنیدم  رد  تصرف 

. دناهدرک تیاضر  زاربا  هرونم - هنیدم  رد  یهافر  تامدخ  تماقا و  ًاصوصخ  يراج - لاس  رد  تامدخ  تیفیک  دوبهب  زا  نارئاز  مومع  - 4
. تسا يرادا  قیقد  يزیرهمانرب  هب  طونم  یهافر ، تامدخ  زا  جاجح  تیاضر  نازیم  شیازفا  هک  تسا  نآ  رگناشن  اهیجنسرظن  - 5

 ... سیلپ و ياهورین  هثعب و  درکلمع  هب  تبسن  نانآ  هتفای و  اقترا  جاجح  یمومع  یهاگآ  حطس  هک  دش  صخشم  اهیجنسرظن  ساسارب  - 6
. تسا هدشن  تفایرد  نارئاز  جح  لامعا  تحص  مدع  رب  ینبم  یشرازگ  ًانمض  دنراد . هجوت 

هدنیآ زادنامشچ  * 
فلتخم یحاون  جح  تارادا  ياسؤر  هک  هثعب  یتروشم  ياروش  ددعتم  تاسلج  زا  سپ  هتشذگ و  تاونس  تایبرجت  هب  هجوتاب 
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: تسا هدش  نیودت  تروص  نیدب  جح  روما  هدنیآ  زادنامشچ  دناهتشاد ، تکرش  نآ  رد  روشک 

. مسوم ره  رد  جح  ییارجا  تایلمع  ماگنهدوز  زاغآ  موزل  - 1
. مزال ياهشزومآ  هئارا  اهنآ و  دادعت  شیازفا  اب  انم  ياهرداچ  رد  مظن  داجیا  يارب  نادوس  سیلپ  ياهورین  روضح  تیبثت  - 2

. يراکمه بلطواد  يابطخ  ناغّلبم و  زا  يریگهرهب  اب  جاجح  یهاگآ  حطس  ءاقترا  شزومآ و  ياهشور  لوحت  شرتسگ و  - 3
. دنکن زواجت  زا 20 % لاس  ره  رد  دیدج  ناریدم  دادعت  هکنیا  اههورگ و  ناریدم  نییعت  طباوض  تیاعر  رب  دیکأت  - 4

ات دـباییم  صاصتخا  جاجح  هب  ردـنب  نیا  رد  ياهقطنم  هژورپ ، لیمکت  نامز  ات  نکاوس  ردـنب  رد  جاجحلاۀـنیدم »  » ثادـحا رد  عیرـست  - 5
. ددرگ نکمم  نانآ  روما  هب  یگدیسر 

. هرمع جح و  يدربهار  ياروش  تراظن  تحت  جح  ياهشهوژپ  زکرم  داجیا  رد  عیرست  - 6
لاقتنا يارب  هیلقن  لیاسو  صاصتخا  جح و  رفس  یلک  هنیزه  رد  نآ  یترایز  ياهلحم  زا  دیدزاب  هرونم و  هنیدم  هب  رفـس  هنیزه  هبـساحم  - 7

. صوصخنیارد تالکشم  زورب  زا  يریگشیپ  هنیدم و  هب  جاجح 
. نانآ دمآ  تفر و  رد  لیهست  يارب  رّخأتم »  » و لّجعتم »  » جاجح دادعت  زا  یهاگآ  يارب  ماگنه  دوز  يرامشرس  - 8

. لامعا ماجنا  رد  تلوهس  يارب  هجحيذ  مجنپ  زور  زا  شیپ  ات  هکم  هب  هنیدم  زا  جاجح  همه  لاقتنا  يارب  شالت  - 9
. یتامدخ ياهتکرش  نارازگراک و  يوس  زا  اهدادرارق  دافم  تیاعر  نازیم  یسررب  - 10
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ق جح 1425 ه . ییارجا  ياههنیزه  يدنبنامز و  لودج  * 

( نادوسرانید ) هنیزه ارجا  خیرات  يرجم  ناونع  ر 
یناسنا يورین   5 / 698 / 550 هدعقيذ /- ات  مرحم  يرادا و  روما  نارازگراک  شزومآ   1
8 / 000 / 000 نابعش /- ات  لوالاعیبر  شهوژپ و  هرادا  اهشهوژپ  تاروشنم و   2

يزیرهمانرب
7 / 884 / 979 هجحيذ /- مرحم - یناسرعالطاهرادا  ورازفاتخس ...  یناسرعالطا ،  3

جح 1425 يارب  یگدامآ   805 / 000 هدعقيذ /- نابعش - هرمع  جح و  هرادا  جح 1424 و  یبایزرا   4
هجحيذ اهتیرومأم  قح   139 / 791 / 750 هدعقيذ /-- هرمع  جح و  هرادا  يزکرم و  هثعب  ياههنیزه   5

. تسا رانید  لداعم 260  ًابیرقت  اکیرمآ  رالد  ره  * 
: دنتشاد نایب  حرش  نیا  هب  یبلاطم  يرهشير  هَّللاۀیآ  شرازگ ، هئارا  زا  سپ 

رد ییاهشرازگ  امش ، روشک  هب  ندمآ  زا  شیپ  نم  متفای . روضح  نادوس  هرمع  جح و  نالوؤسم  عمج  رد  زورما  هک  مدنـسرخ  رایـسب  هدنب 
هدینـش ناریا  اـب  نادوس  تلم  تلود و  يرکفمه  يراـکمه و  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هب  ینادوـس  نـالوؤسم  مدرم و  يدـنمقالع  هنیمز 

هقالع و نیا  اب  مراودیما  مدوب . هدینـش  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  ییاهزیچ  نآ  زا  شیب  مدرک ، هدهاشم  زور  دنچ  نیا  رد  هک  هچنآ  نکیل  مدوب ،
نانمشد رب  دنناوتب  دنیآ و  لئان  رتگرزب  رتهب و  ياهتفرـشیپ  هب  زور  هب  زور  دنراد ، تلاسر  نادناخ  نآرق و  اب  نادوس  مدرم  هک  یکـسمت 

. دنوش زوریپ  دوخ 
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زا اههنیمز و  همه  رد  ات  میراد  ار  نآ  یگدامآ  اـم  دوب و  دـنهاوخ  نادوس  تلم  تلود و  راـنک  رد  اـههنیمز  همه  رد  زین  ناریا  تلم  تلود و 

. مینک يراکمه  رگیدکی  اب  هرمع  جح و  هلمج 
: دندوزفا ناشیا 

. دراد ياهژیو  هاگیاج  هرمع  جح و  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  لوط  رد  دنوشیم . فرـشم  جح  هب  رفن  رازه  دصکی  هرمع و  هب  رفن  رازه  دودح 600  هلاسهمه 

تفای و شیازفا  رفن  نویلیمود  هب  مقر  نیا  نونکاـت ، لاس 82  زا  نکیل  دـندش ، فرـشم  هرمع  هب  رفن  نویلیم  کی  ش  لاس 1382 ه . ات  ناریا 
. دش مهارف  رتشیب  دارفا  فرشت  يارب  هنیمز  تفرگ و  تروص  هک  دوب  يدیدج  ياهيزیرهمانرب  لیلد  هب  نیا 

: دنداد همادا  سپس 
. دندوب لئاق  جح  يارب  ياهژیوتیمها  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح 

، نآرق تارابع  زا  یضعب  دننک ، هدافتسا  نآ  زا  دنناوتیم  مدرم  همه  هک  تسا  نآرق  ناسهب  جح  دناهدومرف : دوخ  نانخس  زا  یکی  رد  ناشیا 
هک دـنریگیم  رارق  يرتالاب  لحارم  رد  یـضعب  اما  دـنریگیم ، هرهب  ینامـسآ  باتک  نیا  زا  نآرق  مهف  اـب  یـضعب  نآرق و  تئارق  اـب  یـضعب 

. تسا توافتم  نآ  زا  دارفا  هدافتسا  تسا و  نینچنیا  زین  جح  دننکیم . ادیپ  بان  يرهوگ  هتفر ، اهایرد  قمع  هب  ناصاّوغ  نوچمه 
مینک يرادربهرهب  نآ  زا  ام  هچره  تسا و  ام  روصت  قوف  جح  یگنهرف  ياهتیفرظ  هک  دننامهفب  ام  هب  دنتساوخیم  هرس  سدق  ینیمخ  ماما 

. میاهتفرگ هرهب  مک  زاب 
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هناخ رانک  زا  هدرتسگ  غیلبت  اب  دـیاب  هک  تسا  یمالـسا  تما  هملک  تدـحو  مالـسا ، ناهج  تالکـشم  لح  دـیلک  دـندومرفیم : اـهراب  ماـما 

. دوش زاغآ  دیحوت 
ناریا یمالـسا  يروهمج  لیلد  نیمه  هب  دوش و  زاغآ  ادخ  هناخ  رانک  زا  دیاب  مه  اکیرمآ  اهنآ  سأر  رد  یناهج و  رابکتـسا  اب  هزرابم  نیمه 

. تسا هدرک  حرطم  جح  رد  یسایس  بجاو  کی  ناونعهب  ار  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم 
رد هلاسهمه  ام  دـنهدیم و  همادا  ار  ریـسم  نامه  ياهنماـخ ، هَّللاۀـیآ  ترـضح  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  ماـما ، حـلاص  فلخ  زین  زورما 

اکیرمآ و رب  گرم  دایرف  هدومن ، مالعا  ار  ناکرـشم  زا  دوخ  تئارب  یعمج  تروصهب  یناریا  جاـجح  میراد و  یهوکـش  اـب  مسارم  تاـفرع 
. دنباییم روضح  مسارم  نیا  رد  مه  اهروشک  رگید  جاجح  زا  يدادعت  دنهدیمرس و  لیئارسا  رب  گرم 

. دوب هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  ًادیدش  تفگیم و  ربکا » هَّللا  ربکا  هَّللا   » دنلب يادص  اب  تاملک  نیا  ندینش  اب  ینادوس  ریدم 
: دنداد همادا  سپس  يرهشير  هَّللاۀیآ 

هدـهعرب تراـیز  جـح و  روما  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  هزوح  ار  یگنهرف  روما  تراـیز و  جـح و  ناـمزاس  ار  جـح  یئارجا  روما 
ار وجــشناد  زوـمآشناد و  رفن  دودـح 22000  هرمع  ماـیا  رد  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  هعماـج ، رد  جـح  گـنهرف  شرتسگ  يارب  اـم  دـنراد .

هینب تیوقت  ناوج و  لسن  يرادـنید  دـشر  هنیمز  رد  تکرح  نیا  هک  دـهدیم  ناـشن  زین  اـهرامآ  میتسرفیم . هرمع  هب  هدرک و  یهدـنامزاس 
. تسا هدوب  رثؤم  رایسب  نانآ  ینید 
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یبرع نابز  هب  يرگید  یـسراف و  نابز  هب  یکی  یـشهوژپ  هلجم  ود  میاهدرک ؛ رـشتنم  رثا  دـصناپ  دودـح  نونکات  یگنهرف  روما  هنیمز  رد  ام 
انـشآ ناریا  رد  جـح  ییارجا  یگنهرف و  ياهتیلاعف  اب  کـیدزن  زا  اـت  دـیتسرفب  ناریا  هب  ار  یتأـیه  اـت  منکیم  توعد  امـش  زا  نم  میراد و 

. دننک هدافتسا  دنناوتب  ام  تایبرجت  زا  دنوش و 
یظفاحادـخ نانآ  اب  هدومن  رکـشت  نادوس  هرمع  جـح و  نالوؤسم  هنامیمـص  لابقتـسا  زا  رگید  راب  يرهـشير  ياقآ  نانخـس  نتفای  نایاپ  اب 

. میدش ۀیمالسإلا » مولعلاو  میرکلا  نآرقلا  ۀعماج   » مزاع يدعب  رادید  يارب  میدرک و 

ۀیمالسإلا مولعلاو  میرکلا  نآرقلا  ۀعماج  هاگشناد  زا  دیدزاب 

روشک نیا  ربتعم  ياههاگشناد  زا  یکی  هک  ۀیمالسإلا » مولعلاو  میرکلا  نآرقلا  ۀعماج   » هاگـشناد هب  حبـص  تعاس 11  ، 85 / 6 هبنش 14 / هس 
. میدمآ تسا 

. دنراد هدهعرب  نامثع  دمحم  نامیلس  روسفورپ  ار  هاگشناد  نیا  تسایر 
هب هتـسباو  ياههاگتـسد  اب  هرکاذـم  طابترا و  داجیا  هب  یلیامت  هنوگچـیه  شیپ ، يدـنچ  اـت  هدوب و  يرگیفلـس  ياههشیدـنا  ياراد  ناـشیا 
هب هاگـشناد  نیا  دـیتاسا  زا  رفن  هس  مازعا  ناشیا و  اب  یگنهرف  ینزیار  ساـمت ، زا  سپ  یلو  تسا . هدادیمن  ناـشن  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

. تسا هدش  راومه  یگنهرف  هطبار  داجیا  يارب  هار  هتفای و  رییغت  ناریا  یمالسا  يروهمج  هب  تبسن  اهنآ  شرگن  نارهت ،
رادید نیا  رد  زین  هاگـشناد  نیا  دـیتاسا  زا  رگید  رفن  دـنچ  يداهلا و  ریـشب  دـمحم  ياقآ  اب  ینآرق  مولع  هدکـشناد  سیئر  معنملادـبع  ياقآ 

. دنتسویپ نارضاح  عمج  هب  زین  مرتحم  ریفس  يرماع  ياقآ  دنتشاد . روضح 
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همادا دورو و  هویش  اب  هطبار  رد  یطوسبم  تاحیـضوت  تفگ و  مدقم  ریخ  هارمه  تأیه  يرهـشير و  ياقآ  هب  ادتبا  نامیلـس  روسفورپ  ياقآ 

: تفگ يو  درک . هئارا  هاگشناد  نیا  رد  لیصحت 
رد اما  دنـشاب . نآرق  ظفاح  دیاب  هدکـشناد  هب  دورو  زا  شیپ  نایوجـشناد  هدـیدرگ و  سیـسأت  ق  لاس 1400 ه . رد  ینآرق  مولع  هدکـشناد 

غراف يارب  نکیل  دنوش ، هدکشناد  دراو  دنناوتیم  دنـشاب  ظفاح  ار  نآرق  ءزج  هد  رگا  ۀیمالـسإلا ) تاساردلا  مسق  ) هیمالـسا تاسارد  شخب 
. دنشاب هدرک  ظفح  ار  نآرق  ءازجا  هیقب  دیاب  ًامتح  یلیصحتلا 

. دراد صاصتخا  نوناق  تعیرش و  هب  زین  یشخب  و  دوشیم ، سیردت  لوصا  هقف و  ۀعیرشلا » ۀیلک   » رد
تاقالعلا و مسق  ۀفاحصلا ، مسق  نویزفلتلاو ، ۀعاذالا  مسق  ةوعدلا ، مسق   » زا دنترابع  هک  دراد  یفلتخم  ياهشخب  مالعألاو  ةوعدلا  ۀیلک  رد 

...
. دراد نادوس  تایالو  رد  ییاههبعش  هک  میراد  ۀیبرتلا  ۀیلک  نینچمه 

. دنتسه نز  رگید  درم و 50 % اهنآ  هک 50 % تسا  رفن  دودح 12000  تایالو  رگید  نادوس و  تختیاپ  موطراخ  رد  نایوجشناد  ددع 
رد لیصحت  هنیزه  دنالیصحت . هب  لوغشم  اجنآ  رد  ارتکد  يوجشناد  دصیس  هک  میراد  ۀیوبنلا » ۀنسلاو  ۀینآرقلا  ثوحبلا   » مانهب مه  يزکرم 

. تسا رالد  رازه  هس  دودح  ارتکد  رالد و  رازهکی  دشرا  یسانشراک  رالد ، دصکی  دودح  یسانشراک  يارب  هدکشناد 
. دوشیم نیمأت  نایوجشناد  هیرهـش  قیرط  زا  مه  رالد  نویلیم  کی  دودح  دنکیم و  هنیزه  اهنآ  يارب  رالد  نویلیم  ود  هب  کیدزن  هدکـشناد 

هنوگچیه هاگباوخ  اذغ و  رظن  زا  نادوس  ياههاگشناد 
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. دنرادن يدهعت 

. دوشیم هدافتسا  نآ  لاثما  ینید و  روما  میلعت  دجاسم ، رد  هدکشناد  نیا  نالیصحتلاغراف  زا 
. دسریم مه  رالد  هب 700  رترب  دیتاسا  يارب  هک  تسا  رالد  ات 500  طسوتم 450  روطهب  دیتاسا  قوقح 

دجـسم لـحم  هب  ناـیاقآ  هارمه  هدومن ، رکـشت  دـیتاسا  رگید  ناـشیا و  زا  يرهـشير  ياـقآ  ناـمثع ، نامیلـس  رتکد  ياـقآ  شرازگ  زا  سپ 
. میدمآ هاگشناد 

یقالت رگیدکی  اب  دجسم  ولج  رد  قرزا ، ضیبا و  لین  دور  ود  هک  هدش  هتخاس  لین  دور  رب  فرـشم  یلاع و  رایـسب  تیعقوم  رد  دجـسم  نیا 
. دنسریم رصم  روشک  هب  نادوس  زا  سپس  دننکیم و 

. دیآیم ادناگوا  زا  ضیبا  لین  دسریم و  نادوس  هب  یپویتا  زا  هک  هدش  فورعم  مان  نیا  هب  ندوب  دولآلگ  لیلد  هب  قرزا  لین 
، دجسم زا  رادید  زا  سپ   (1) تسا . هتفرگ  رارق  یلاع  رایسب  یتیعقوم  رد  ابیز و  رایـسب  هدش ، هتخاس  يریمن  رفعج  نامز  رد  هک  دجـسم  نیا 
. دوشیم شخپ  مدرم  يارب  ینآرق  ياههمانرب  لحم  نیا  زا  هکدـناهتخاس  ینویزیولت  ویدوتـسا  کی  اـجنآ  رد  میتفر . میرک  نآرق  دـهعم  هب 

دهعم سیئر  طسوت  يرصتخم  تاحیضوت  سپـس  دندرک ، شخپ  نارـضاح  يارب  نآ  تامدخ  زکرم و  نیا  یفرعم  رد  هاتوک  ملیف  کی  ادتبا 
. میتشگزاب لته  هب  هدرک  یظفاحادخ  دیتاسا  اب  هاگنآ  دش . هداد 

يرادربدوگ زین  بعکم  رتم  هدـش و 2500  داجیا  انب  نآ  رد  رتم  هک 2500  تسا  عبرم  رتم  رازه  هدزاود  نآ  فارطا  دجـسم و  تحاـسم  - 1
. تسا هدش 
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یشابکلا ریشب  نامثع  ياقآ  اب  رادید 

. میدرک رادید  ناشیا  اب  هتفر  نیرکاذلاو  رکذلا  ۀئیه  دیدج  لک  ریبد  یشابکلا  نامثع  خیش  ياقآ  رتفد  هب  رهظ  زا  دعب   13 تعاس 30 /
: تفگ درک و  لابقتسا  ناهارمه  يرهشير و  هَّللاۀیآ  زا  یمرگ  اب  يو 

یمالـسا بالقنا  ام و  نایم  طابترا  تسا . مالـسا  ناـهج  بلق  اـم و  بلق  هکلب  تسین ، صاـخ  ییاـیفارغج  ناـکم  روشک و  کـی  اـهنت  ناریا 
. تسا یمیدق  یمیمص و  یطابترا 

: دوزفا يو 
. مدرک ادیپ  هقالع  تدارا و  ناشیا  هب  نامز  نامه  زا  مدوب و  وجـشناد  نم  دـش  زوریپ  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  نامز  نآ 

. دندش دنسرخ  نامداش و  يزوریپ  نیا  زا  رازاب  هچوک و  دجاسم و  رد  مدرم  مامت  دش ، لصاح  يزوریپ  هک  ینامز 
عبات تقیقحرد  زین  ام  دراد و  نادوس  مدرم  نیب  رد  یـصاخ  هاگیاج  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  هب  يدـنمقالع  دـناتبحم . لـها  نادوس  مدرم 

. دیامیپیم هدومیپ و  ار  نآ  ناریا  هک  میتسه  یهار  ریسم و 
. دوتس ار  نایناریا  دروآ و  نایم  هب  نخس  عیقب  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  تیمولظم  جح و  رد  نایناریا  طابضنا  مظن و  زا  هاگنآ 
. دنتشاد روضح  رادید  نیا  رد  زین  ناشیا  ناراکمه  زا  رگید  یخرب  و  ینطو ، سلجم  وضع  تایالو و  نیما  قوزرم  خیش  ياقآ 

زا رارقرب و  هناتـسود  تاطابترا  ناریا  ینید  یملع و  تاسـسؤم  اب  نیرکاذ  رکذ و  سلجم  نایم  ات  درک  هقالع  راهظا  نایاپ  رد  یـشابک  ياقآ 
. دوش يریگهرهب  رگیدکی  براجت 

یشابکلا ریشب  نامثع  ياقآ  اب  www.Ghaemiyeh.comرادید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 258زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


145 ص :
: تفگ تسا  نادوس  يافرش  زا  هک  فیرشلا  رمع  ياقآ  تشاد . زاربا  هسلج  رد  روضح  زا  ار  دوخ  يدنسرخ  قوزرم  خیش  ياقآ  سپس 
مالـسلا مهیلع  تیبلها  زا  تیاـمح  رد  هک  یبـالقنا  نیا  میراودـیما  اـم  دودز و  نید  هرهچ  زا  ار  راـبغ  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
هَّللابزح يزوریپ  زا  ار  دوخ  ینامداش  سپس  يو  دنک . کمک  ناشفادها  هب  ندیسر  رد  مه  ناناملـسم  رگید  هب  دبای و  همادا  هدمآ  دوجوهب 

وا دوش . دوبان  رتدوز  هچره  لیئارـسا  ات  درک  يراودیما  راهظا  تشاد و  زاربا  دناشکب  تلذ  هب  ار  لیئارـسا  تسناوت  دـنوادخ  هب  لاکتا  اب  هک 
کیدزن رگیدـکی  هب  ار  اـم  درادیمرب و  ار  نارگرامعتـسا  يوس  زا  هدـمآ  دوجوهب  عناوم  اهرادـید ، هنوـگنیا  مدـقتعم  نم  تفگ : ناـیاپ  رد 

. دنکیم
: دندومرف نایاقآ  مرگ  لابقتسا  يزاوننامهیم و  زا  رکشت  نمض  يرهشير  هَّللاۀیآ  هاگنآ 

رکف نیا  زا  شیپ  نم  ماهدیدن . ار  تبحم  اب  هتخیمآ  تمکح  هنوگنیا  ًاقیقحت  يروشک  چـیه  رد  اما  ماهدرک ، رفـس  اهروشک  زا  یلیخ  هب  نم 
مدیمهف هدروآ و  تسدهب  رفـس  نیا  رد  ار  دوخ  لاؤس  خساپ  تسا ؟ هدوب  یتمکح  هچ  ياراد  هدوب ، نادوس  لها  هک  میکح  نامقل  مدرکیم 

طباور تیوقت  ثعاـب  اهرادـید  هنوـگنیا  مراودـیما  دراد و  یبـالقنا  ناملـسم و  یمدرم  نادوـس ، روـشک  تسا . زیختمکح  هقطنم  نیا  هک 
. دوش روشک  ود  یگنهرف 

يرادیب دنراد ، ياهنماخ  هَّللاۀیآ  ترضح  بالقنا  مظعم  يربهر  زین  زورما  دنتشاد و  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  هک  ییاههدیا  زا  یکی 
زا يرایسب  اجنیا  رد  ام  تسا . ققحت  لاح  رد  رکف ، نیا  هک  میدرک  هدهاشم  یبوخهب  نادوس  رد  ام  تسا و  یمالسا  تما  تدحو  و 
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. میدید ندش  هدایپ  لاح  رد  ار  نامدوخ  ياهراعش 

: دنتشاد راهظا  یشابکلا  ياقآ  هب  باطخ  ناشیا 
هفوصتم زا  یخرب  هک  هچنآ  زا  ار  رکاذ » رکذ و   » امـش دوـب . بلاـج  بوـخ و  رایـسب  دـیدرک  ناـیب  هک  ار  یبلاـطم  امـش و  زورید  ینارنخس 

قفوم نانمشد  اب  دروخرب  رد  هَّللاءاشنا  دنراد ، امـش  روهمجسیئر  امـش و  خیاشم  هک  یتکرح  نیا  اب  دیدرک و  کیکفت  دناهدرک ، فیرحت 
. دش دیهاوخ 

(1) ًاْئیَش .» ْمُهُْدیَک  ْمُکّرُضَی  اوُقَّتَتَو ال  اوُِربْصَت  نإ  : » مدناوخ ار  هیآ  نیا  ریشبلا  رمع  ياقآ  هب  باطخ  شیامه ، رد  نم 
: دندوزفا ناشیا 

تیانع اب  یلو  دنکیم ، طوقس  هام  شش  زا  سپ  ناریا  تموکح  دنتفگیم  هتسویپ  تضهن  نیا  نانمشد  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  زاغآ  زا 
هب نامیا  ام  حالـس  ددرگ . یهتنم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  هب  میراودیما  ام  هتفای و  همادا  هک  تسا  لاس  دودح 28  نونکامه  یهلا 

تـسد ملع  نیا  هب  ام  هک  دراد  فوخ  نیا  زا  مه  رابکتـسا  میدنمزاین و  نآ  ملع  هب  اما  میرادن ، یمتا  حالـس  هب  يزاین  چیه  ام  تسا و  ادـخ 
. مینک ادیپ 

ام و نایم  يراکمه  هک  مدنمقالع  رایـسب  و  دیوش . انـشآ  ثیدحلاراد  ياهراک  اب  کیدزن  زا  دییایب و  ناریا  هب  منکیم  توعد  امـش  زا  هدنب 
. دشاب هتشاد  رارمتسا  امش 

. میتشگرب هدرک و  یظفاحادخ  ناشیا  اب  ناشناراکمه ، یشابک و  ياقآ  مرگ  هقردب  اب  يرهشير ، ياقآ  ینارنخس  نتفای  نایاپ  زا  سپ 

120 نارمع : لآ  - 1
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ۀیلین ۀلوج 

لین دور  يور  رب  یحیرفت ، چـنل  کی  اب  هدـمآ و  لین  دور  راـنک  نادوس  فاـقوا  داـشرا و  ریزو  توعد  هب  یـشابک ، ياـقآ  تاـقالم  زا  سپ 
یهارمه ار  اـم  ۀـینادوسلا » ةرمعلاو  جـحلا  ۀـمظنم   » تاـماقم زا  یعمج  جـح و  ریزو  ماـقم  مئاـق  دـمحا ، دیـس  ياـقآ  میتشاد . ۀـّیلین » ۀـلوَج  »

. دراد تیعمج  رفن  رازه  هد  دودح  دشیم  هتفگ  هک  میتشذگ  یتوت »  » مان هب  ياهریزج  رانک  زا  لحاس ، زا  نتفرگ  هلـصاف  زا  سپ  دندرکیم .
. میتشگزاب لحاس  هب  سپس  دیدرگ ، ورس  سیورس  فلس  تروصهب  اذغ  تسا . رتم  اهاج 19  یضعب  رد  بآ  قمع 

هک ییولبات  رد  میدمآ . شیامه  نیا  يرازگرب  لحم  هب  راظتنالاو » رصنلا  ناجرهم   » رد تکرـش  يارب  هقیقد   20 تعاس 30 / هبنشراهچ  بش 
: دروخیم مشچ  هب  ناونع  نیا  دوب  هدش  بصن  هاگیاج  تشپ 

راظتنالاو رصنلا  ناجرهم 
رعش ۀیوبن - حیادم  حرسم - اماردام - ۀیفاقث  ۀلیل 

موطرخلاب ۀیناریإلا  ۀیمالسإلا  ۀیروهمجلا  ةرافسل  ۀیفاقثلا  ۀیراشتسملا 
مظعملا 1427 ه. نابعش   12 نامز :

موطرخلا ۀیالو  نویزفلتلاو  ۀعاذإ  ۀئیه  حرسم  ناکم :
. دش لابقتسا  ناهارمه  يرهشير و  هَّللاۀیآ  زا  هَّللا ، الا  هلا  دورس ال  اب  هسلج ، هب  دورو  ماگنه 

سپـس درک . یفرعم  ار  نانامهیم  هسلج ، يرجم  سپـس  درک ، توالت  دـیجم  هَّللا  مالک  زا  یتاـیآ  اـهیناریا ، هسردـم  ملعم  يدوصقم  ياـقآ 
هسلج لیکشت  هفسلف  هتفگ ، مدقمریخ  نارضاح  هب  نادوس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  نزیار  يراصنا ، نیملـسملاو  مالـسالاۀجح 

همادا رد  تشاد و  نایب  ار 
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لبق و طیارش  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هنیمز  رد  يرهـشير ، ياقآ  ناهارمه  زا  یـسبط  نیدلامجن  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  بانج 

. میتشگزاب لته  هب  يرهشير  هَّللاۀیآ  اب  هارمه  بناجنیا  هک  تشاد  همادا  زونه  هسلج  تشاد . نایب  ار  یبلاطم  روهظ  زا  دعب 

تیودهم شیامه 

رـس تشپ  ار  نادوس  ياهنابایخ  تروکـسا ، اب  هارمه  حبـص ، هقیقد   9 تعاـس 30 / ق  نابعش 1427 ه . اـب 13  ربارب   85 / 6 هبنشراهچ 15 /
ُةَرِْکف  » ماـن اـب  یـشیامه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نزیار  يراـکمه  اـب  نلاـس  نیا  رد  میدیـسر . تارمتؤملل » ریبزلا  دیهـشلا  ۀـعاق   » هب هداـهن 

هدیدرگ رازگرب  نادوس  یـسایس  یگنهرف و  یملع ، ياهتیـصخش  زا  یعمج  روضح  اب  یناسنإلاو » ینیدـلا  رکفلا  یف  يدـهملاو  صّلخُملا 
. تسا

ياقآ مالـسالاۀجح  سپـس  دش . توالت  دیجم  هَّللا  مالک  زا  یتایآ  ادـتبا  دنتـشاد . روضح  عمج  نیا  رد  یحیـسم  ناشیـشک  زا  مه  يدادـعت 
زا هک  فوؤرلادبع  ظفاحلادبع  داتسا  سپس  درک . حیرشت  ار  شیامه  فادها  تفگ و  مدقم  ریخ  نارضاح  هب  یهاتوک  نانخـس  رد  يراصنا 
ات دـش  توعد  يرهـشير  هَّللاۀـیآ  زا  هاگنآ  تشاد . نایب  ار  شیامه  نیا  فادـها  زکرم و  نیا  سیـسأت  هقباس  تسا ، ینادوس  ناـگتخیهرف 

: دنتشاد راهظا  شیامه  ناگدننکرازگرب  زا  رکشت  نمض  يرهشير  ياقآ  دننک . نایب  ار  دوخ  بلاطم 
نیا اـت  هدـش  بجوم  هچنآ  تسا . یمکحتـسم  قیمع و  طـباور  ناریا - یمالـسا  يروهمج  نادوـس و  ردارب - تسود و  روـشک  ود  طـباور 

ود یعامتجا  یگنهرف - تاکرتشم  دشاب ، مکحتسم  يوق و  طباور 
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نیمه هب  تسا و  لئاق  ياهژیو  تیمها  نآ  هعـسوت  اقیرفآ و  اب  طباور  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسا . نادوس  ناریا و  گنهرف  اب  تلم 

كرادت ار  یناوارف  ياههئطوت  مالسا  نانمشد  یناهج و  رابکتسا  رگید  يوس  زا  دبای . هعـسوت  طباور  نیا  زورهبزور  ات  دوشیم  شالت  لیلد 
رگیدکی اب  ار  یمالسا  ياهتلم  ياهقرف ، یبهذم و  تافالتخا  داجیا  اب  هتخادنا و  رطخهب  ار  یمالسا  ياهروشک  یضرا  تیمامت  ات  دناهدید 

اهزرم و نوریب  زا  هراومه  اههتساوخ  نیا  هب  ندیسر  يارب  دنربب و  امغی  هب  ار  اهنآ  يدادادخ  ینغ  ياهتورث  عبانم و  دنناوتب  ات  دننک  ریگرد 
. دزادنایب رطخهب  ار  ناملسم  ياهروشک  یضرا  تیمامت  ات  دنکیم  شالت  دوخ  یلخاد  نارودزم  لماوع و  کمک  اب 

تیاـمح نادوس  یـضرا  تیماـمت  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسا . ياهئطوت  نینچ  راـتفرگ  نونکامه  زین  نادوس  ردارب  تسود و  روـشک 
لحارم دـنناوتب  نادوس  تلم  تلود و  عفترم و  يدوزهب  یلم  عفانم  بوچراـچ  رد  روشک  نیا  دوجوم  تالکـشم  میراودـیما  اـم  دـنکیم و 

. دنراذگب رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یعامتجا  يداصتقا و  یگنهرف ، یقرت  دشر و 
نینچ هلاقم  نتم  دندرک . تئارق  یعیـشلا » بهذملا  یف  رظتنملا  يدهملا   » ناونع اب  ار  دوخ  هلاقم  يرهـشير  هَّللاۀیآ  قوف ، تاراهظا  زا  سپ 

: دوب
(1) َنوُکِرْشُْملا » َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  »

هتاکربو هَّللاۀمحرو  مکیلع  مالسلا 
، نادوس هب  مرفس  نیلوا  رد  هک  بناجنیا  يارب  تسا  یگرزب  قیفوت 

فص 9 ، 23 هبوت : - 1
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نیرتمهم زا  یکی  یمالسا ، مهم  روشک  نیا  نادنمـشیدنا  رـضحم  رد  هک  مدنـسرخ  منکیم و  ادیپ  روضح  یگنهرف  یملع و  لفحم  نیا  رد 

لباق فلتخم  ياههیواز  زا  هلأسم  نیا  دریگیم . رارق  یسررب  ثحب و  دروم  تیودهم  هلأسم  ینعی  مالسا ، ناهج  یـسایس  يداقتعا و  لئاسم 
نیا رد  ياهعوسوم  هیهت  لوغـشم  هک  تسا  لاس  نیدنچ  مق  رهـش  رد  ثیدـحلاراد  یگنهرف  یملع - هسـسؤم  رد  ام  تسا . یـسررب  ثحب و 

هدامآ هدنیآ  لاس  رد  مراودیما  دهدیم و  رارق  ثحب  دروم  نوگانوگ  يایاوز  زا  ار  تیودهم  هب  طوبرم  لیاسم  همانشناد ، نیا  میتسه . هنیمز 
: منکیم میدقت  ار  یضیارع  رصتخم  روطهب  عوضوم  هس  هرابرد  متسه  نازیزع  امش  رضحم  رد  هک  یهاتوک  تصرف  نیا  رد  ددرگ . عبط 

مالسا ناهج  رد  تیودهم  هب  هدیقع  تاکرتشم  - 1
مالسلا مهیلع  تیبلها  ناوریپ  هاگن  زا  تیودهم  هب  هدیقع  تاصتخم  - 2

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  يارب  يزاسهنیمز  - 3
تیودهم هب  هدیقع  تاکرتشم  فلا :

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  هلیسوهب  ناهج  رد  مالسا  ندش  ریگارف  - 1
هلیسوهب هک  تسا  یسک  نامه  يدهم  ترـضح  یمالـسا  بهاذم  همه  هاگدید  زا  هک  تسا  نیا  تیودهم  هب  هدیقع  كرتشم  هجو  نیتسخن 

: درک دهاوخ  هبلغ  نایدا  همه  رب  مالسا  هک  هداد  هدعو  تحارص  اب  هیآ  هس  رد  نآرق  درک . دهاوخ  تموکح  ناهج  رسارس  رب  مالسا  وا 
(1) َنوُکِرْشُْملا » َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  »

نامه مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرتاوتم ، هحیحص و  ثیداحا  ساسارب 

9 فص : 33 ؛ هبوت : - 1
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. داد دهاوخ  ققحت  ار  یهلا  هدعو  نیا  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  یسک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  باستنا  - 2
یلص ادخ  ربمایپ  ناگداون  زا  تلاسر ، نادناخ  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  دندقتعم  یمالـسا  بهاذم  همه  هحیحـص ، ثیداحا  ساسارب 

هراـشا تیاور  ود  یکی  هب  هنومن  يارب  تسا . مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  نادـنزرف  زا  و  هلآ ، هیلع و  هللا 
: منکیم

: هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  هجام  نبا  ننس  رد 
(1) هلیل . یف  هَّللا  هحلصی  تیبلا  لهأ  اّنم  يدهملا 

: هدروآ رگید  یثیدح  رد  و 
(2) ۀمطاف . دلو  نم  يدهملا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  ندوب  مانمه  - 3
. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مانمه  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  یمالسا ، بهاذم  همه  لوبق  دروم  هحیحص  ثیداحا  هیاپ  رب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  يذمرت  ننس 
(3) یمسا ؛ همسا  ءیطاوی  یتیب  لهأ  نم  لجر  برعلا  کلمی  یتح  ایندلا  بهذت  ال 

: هدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  نیدلالامک  باتک  رد  قودص  خیش  نینچمه 
یب سانلا  هبشأ  یتینک ، هتینکو  یمسا  همسا  يدلو ، نم  يدهملا 

1367 هجام : نبا  ننس  - 1

؛ لبنح نب  دمحأ  دنسم  ص 112 ؛ يدومحملا ، رقاب  دمحم  قیقحت  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریمأ  مامإلا  بقانم  یفوکلا ، نامیلـس  نب  دمحم  - 2
4085 هجام : نبا  ننس 

343 ج 3 ، يذمرت ، ننس  ص 436 ؛ ةدمعلا ، قیرطبلا ، نبا  - 3
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(1) ًاقلخو ؛ ًاقلخ 

ترضح مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مایق  زا  سپ  دناهدرک ، تیاور  ادخ  لوسر  زا  تیبلها  ناوریپ  تنس و  لها  هک  هحیحـص  ثیداحا  ساسارب 
. دنکیم ادتقا  ترضح  نآ  هب  دیآیم و  دورف  نامسآ  زا  یسیع 

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  يراخب  حیحص  رد 
(2) مکنم . مکماماو  مکیف  میرم  نبا  لزن  اذإ  متنأ  فیک 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ترضح  نآ  زا  نیدلالامک  باتک  رد  قودص  خیش  نینچمه 
هفلخ یلـصیف  میرم  نب  یـسیع  هَّللا ، حور  لزنیف  يدهملا  يدلو  هیف  جرخی  یتح  مویلا  کلذ  هَّللا  لّوطل  دـحاو  موی  الإ  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  »

(3) برغملاو ». قرشملا  هناطلس  غلبی  هرونب و  ضرألا  قرشتو 
مالسلا هیلع  يدهم  ماما  هلیسوهب  تلادع  ندش  ریگارف  - 4

تسا ترضح  نآ  هلیسوهب  ناهج  رد  تلادع  ندش  ریگارف  هب  داقتعا  یمالسا ، بهاذم  همه  رد  تیودهم  هب  هدیقع  كرتشم  هجو  نیمراهچ 
: هدمآ مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  فیصوت  رد  هدش و  دیکأت  هتکن  نیا  رب  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  هک 

(4) ًاروجو . ًاملظ  تئلم  ام  دعب  ًالدعو  ًاطسق  ضرألا  ألمی 
دهاوخارف ار  ناهج  ترـضح  نآ  تموکح  مایا  رد  هک  یتاـکرب  و  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماـما  روهظ  میـالع  زا  يرامـش  دروم  رد  نینچمه 

تفرگ

ص 112 مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، یقت  دمحم  ازریم  - 1

ص 334 ج 14 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  - 2

ص 280 ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3

ص 113 ۀغالبلا ، جهنل  یعوضوملا  مجعملا  دمحم ، میرک  سیوا  - 4
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. منکیم رظنفرص  اهنآ  رکذ  زا  تقو  قیض  لیلدهب  هک  دراد  دوجو  یکرتشم  ثیداحا  ترضح  نآ  يداصتقا  ياهتسایس  و 

هعیش هاگن  زا  تیودهم  هب  هدیقع  تاصتخم  ب :
تنس لها  اب  هعیش  هدیقع  یلـصا  توافت  تفگ  دیاب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناوریپ  هاگن  زا  تیودهم  هب  هدیقع  ياهیگژیو  دروم  رد  اما  و 

نیا رب  تنـس  لها  تسا و  هدـنز  نونکا  هک  دـننکیم  یفرعم  يدـهم  ماما  ناونعهب  ار  یـصاخ  درف  دوخ  ینابم  ساـسارب  اـهنآ  هک  تسا  نیا 
. دش دهاوخ  دلوتم  هدنیآ  رد  هک  دنرواب 

بیترت نیدب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  يدـهم  ماما  باستنا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  رظنم  زا 
هللا یلص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  نب  نیسح - نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  تسا :

. مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  هلآ - هیلع و 
رفن هدزاود  وا  زا  سپ  هک  دنکیم  حیرصت  ربمایپ  هک  هدمآ  تنس  لها  هحیحص  ثیداحا  رد  هچنآ  دندقتعم  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناوریپ 

. تسین قابطنا  لباق  رفن  هدزاود  نیا  اب  زج  دنتسه  وا  نیشناج 
لیکـشت يارب  مزال  هنیمز  ندوبن  مهارف  لیلد  هب  هدش و  دلوتم  يرجه  لاس 255  رد  يدهم  ماما  هک  دندقتعم  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناوریپ 

لدع و زا  رپ  ار  نیمز  دش و  دـهاوخ  رهاظ  دوش  مهارف  مزال  هنیمز  هک  یماگنه  تسا و  ناهنپ  اههدـید  زا  نونکات  مالـسا ، یناهج  تموکح 
. درک دهاوخ  داد 

زین مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما  تماما  ناوتیم  زین  تسا  یمالسا  تما  قافتا  دروم  نآ  تحـص  هک  نیلقث  رتاوتم  ثیدح  رد  لمأت  اب  ام  رظنهب 
هک ماهداد  حیضوت  لقتسم  ياهلاسر  رد  ار  بلطم  نیا  نم  دومن . تابثا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناوریپ  هدیقع  قباطم  ار  ترـضح  نآ  تبیغ 

نیا رد  هچنآ  هب  تبسن  يرکذت  رگا  تفرگ و  دهاوخ  رارق  نازیزع  رایتخا  رد 
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. داد مهاوخ  خساپ  بوتکم  تروصهب  دنسیونب ، بناجنیا  يارب  ًادعب  دنراد ، مدرک  ضرع  هسلج  نیا  رد  هک  یبلاطم  ریاس  هب  ای  هدمآ  هلاسر 

یغورد ياهتبـسن  نینچمه  منکیم . رظنفرـص  نآ  زا  تصرف  ندوبن  لیلدهب  هک  تسه  مه  رگید  ییزج  لـیاسم  یخرب  هک  تسا  ینتفگ 
رد یبادرـس  رد  يدـهم  ماما  دـندقتعم  ناـنآ  هکنیا  دـننام  دوشیم ؛ هداد  تیودـهم  هب  هدـیقع  دروم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  ناوریپ  هب 

قرفتم يو  روهظ  زا  يدـیمون  زا  سپ  دـنوشیم و  عمج  اجنآ  رد  بش  ره  ای  درک ، دـهاوخ  روهظ  اجنآ  زا  اـی  دـنکیم ، یگدـنز  ءارماـس 
لعج ار  بیذاکا  نیا  نانمشد ، هک  دننادیم  دنتسه  انـشآ  هعیـش  دیاقع  اب  کیدزن  زا  هک  یناسک  تسا و  ضحم  بذک  هک  دندرگیم و ... 

. دناهدرک
مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  يارب  يزاسهنیمز  ج :

رادروخرب ياهژیو  تیمها  زا  رـضاح  رـصع  رد  هلأسم  نیا  مالـسلا ؛ هیلع  يدـهم  ماما  تموکح  يارب  يزاسهنیمز  ینعی  موس ، عوضوم  اما  و 
هلأسم تسا ، مهم  هداعلاقوف  مالـسا  ناـهج  دّـهعتم  ياـملع  يارب  زورما  هچنآ  دـش ، هراـشا  نادـب  هک  یملع  ثحاـبم  زا  رظنفرـص  تسا ،

. تسا يداقتعا  تاکرتشم  رب  هیکت  اب  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  يارب  يزاسهنیمز 
. دنهد موادت  دننک و  تیوقت  یمالسا  عماوج  رب  ار  دوخ  هرطیس  بهاذم ، فالتخا  طاقن  ندرک  گرزب  اب  دنهاوخیم  مالسا  نانمشد 

ندرک کچوک  اب  ینعی  دـننک . لمع  اهنآ  سکع  تسرد ، مالـسا  ناهج  ناگتخیهرف  هک  دـنکیم  اضتقا  یمالـسا  تما  مالـسا و  تحلـصم 
يدهم ماما  يربهر  هب  مالسا  یناهج  تموکح  لیکشت  یهلا و  هدعو  ققحت  يارب  تاکرتشم ، رب  هیکت  فالتخا و  طاقن 
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. دنیامن يزاسهنیمز 

نیطـسلف و مولظم  مدرم  هنوگنیا  تسناوتیمن  برغ  اکیرمآ و  تیامح  اب  مزینویهـص  مانهب  یکدنا  هورگ  دندوب ، دحتم  یمالـسا  تما  رگا 
. دننک ماعلتق  ار  موصعم  ناکدوک  اناق  هعجاف  رد  دنشکب و  نوخ  كاخ و  هب  ار  نانبل 

. دمآ قیاف  یناهج  رابکتسا  نردم  ياهحالس  رب  ناوتیم  تمواقم ، نامیا و  هب  هیکت  اب  هک  دنداد  ناشن  نانبل  هَّللابزح  مواقم  ناناوج 
. برع ناملسم و  نادرمتلود  همه  يارب  دوب  یتربع  سرد  نانبل  هَّللابزح  يزوریپ 

زورما ناهج  نیون  ياهتوغاط  ربارب  رد  دـنناوتیم  هک  درک  مامت  ناناملـسم  همه  رب  ار  تجح  ناـنبل  هَّللابزح  يزوریپ  اـب  لاـعتم  دـنوادخ 
. دنزاس مهارف  ناهج  رد  مالسا  گنهرف  شرتسگ  يارب  ار  هنیمز  دنیآ و  قیاف  نانآ  هدیچیپ  ياههئطوت  نردم و  ياهحالس  رب  دنتسیاب و 

املع و هدهعهب  طرش  نیا  ققحت  یلصا  تیلوؤسم  تسا و  مالسا  ناهج  هملک  داحتا  نآ  دراد و  طرش  کی  اهنت  دنلب  فده  نیا  هب  ندیـسر 
. يدهم ماما  يربهر  هب  مالسا  یناهج  تموکح  لیکشت  زور و  نآ  دیما  هب  تسا . یمالسا  تما  ناگتخیهرف 

هتاکربو هَّللاۀمحرو  مکیلع  مالسلاو 
هلاقم تفگیم ، نخـس  یبرع  حیـصف  هجهل  اب  هک  نادوس  قباس  روهمجسیئر  يدـهملا  قداص  ياقآ  يرهـشير ، ياقآ  هلاقم  هئارا  زا  سپ 

. دومن تئارق  ۀینادوسلا » ۀبرجتلا  یلع  ًازیکرت  ۀیدهملا ، ۀیجولوئدیا   » ناونع اب  ار  دوخ 
سیئر یکم  نسح  روسفورپ  ياقآ  هلمج  زا  نارضاح  زا  یعمج  سپس 
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یلاع ياروش  وضع  اقیرفآ و  یللملانیب  هاگشناد  تایبدا  هدکشناد  سیئر  یلع ، میحرلادبع  روسفورپ  اقیرفآ ، تاقیقحت  زکرم  هاگشهوژپ و 

ققحم و ینانب  نیما  رتکد  نادوس ، يدهملا  راصنا  نوئـش  تأیه  سیئر  وبا ، دومحملادـبع  خیـش  ۀیمالـسإلا ، بهاذـملا  نیب  بیرقتلا  عمجم 
ياقآ دنتخادرپ . رظن  راهظا  هب  موطراخ ، هاگـشناد  تاداقتعا  هدکـشناد  سیئر  بیطلا ، ضوع  رتکد  نادوس ، ناریا و  یتسود  نمجنا  سیئر 

تیودـهم هلأسم  نوماریپ  ار  شیوخ  تارظن  زین  تسا  موطراخ  هاگـشناد  رد  خـیرات  داتـسا  دوب و  یحیـسم  شیـشک  دوخ  هک  ناّرح » حرات  »
. تشاد زاربا 

، كوج لیومح  فقـسا  ياقآ  هتـشون  یحیـسملاینیدلا  رکفلا  یف  صّلخملا  تسا : حرـش  نیا  هب  شیامه  نیا  رد  هدـش  هئارا  رگید  تالاقم 
ياقآ هتـشون  یّنـسلا  بهذملا  یف  يدهملا  نیزلا ، یـسوم  رـصیق  رتکد  ياقآ  هتـشون  یناسنإلا ، رکفلا  یف  صّلخملا  موهفمل  یفـسلفلا  دعبلا 

. دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  نایاپ  رد  هدش  هئارا  تالاقم  نتم  همجرت  دومحم ، تمصع  رتکد 
نلاس بنج  یقاطا  رد  ناهارمه  يرهـشير و  ياقآ  دش و  مالعا  سفنت  هسلج ، رد  رـضاح  ياهتیـصخش  طسوت  تارظنهطقن  حرط  زا  سپ 

ینیریـش و ياچ و  اب  دـنتخادرپ و  هنامیمـص  يوگتفگ  هب  نارـضاح  زا  یخرب  یکم و  روسفورپ  ياقآ  يدـهملا و  قداص  ياقآ  اب  شیاـمه ،
هب هدومن و  یظفاحادـخ  نارـضاح  زا  يرهـشير  ياقآ  اذـل  میتشاد ، نادوس  فاقوا  هرادا  زا  يرادـید  نوچ  هدـمآ و  لمعهب  ییاریذـپ  هویم 

. میتفر نادوس  فاقوا  هرادا  سیئر  یشابکلا  رایطلا  نسح  خیش  ياقآ  رادید 
تاهبش و زا  ياهراپ  هب  دندنام و  شیامه  رد  یسبط  نیدلامجن  يودهم و  فیرش  دمحم  نایاقآ  نیملسملاو  مالـسا  ججح  تارـضح  نکیل 

تالاؤس

تیودهم www.Ghaemiyeh.comشیامه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 258زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


157 ص :
. تشاد نارضاح  نیب  یتبثم  باتزاب  هک  دنداد  خساپ  هجرف - یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم - ترضح  هنیمز  رد  نارضاح 

مه نآ  دیدرگ ، لیکشت  تسا  نادوس  ربتعم  یملع  تاسسؤم  زا  یکی  هک  ۀیرکفلا » لامعألا  ۀئیه   » يراکمه اب  هک  شیامه  نیا  عومجم  رد 
رادروخرب یبولطم  یملع  حطس  زا  زین  تالاقم  ناگدننکهئارا  نارضاح و  هک  ًاصوصخ  دیدرگ . یبایزرا  تبثم  رایـسب  تیودهم ، عوضوم  اب 

. دندوب
. تخاس جیار  اهروشک  یمامت  رد  ار  تیودهم  رکف  ناوتب  دبای و  موادت  اهتکرح  هنوگنیا  هکنآ  دیما 

جارختسا راون  زا  هدش  حرطم  ياهشسرپ  اهینارنخس و  هیلک  دنمشزرا ، تکرح  نیا  رارمتسا  روظنمهب  دندرک  داهنـشیپ  يرهـشير  هَّللاۀیآ 
هـسلج رد  ناگدننکتکرـش  رایتخا  رد  پاچ و  باتک  لکـشهب  نآ  عومجم  دوش و  هداد  خـساپ  اهلاؤس  هب  ناریا  رد  یبساـنم  تصرف  رد  و 

. دریگ رارق 
مناخ فاقوا ، سیئر  یشابکلا  رایطلا  نسح  خیش  ياقآ  تشاد . یمیدق  هداس و  ینامتخاس  میدمآ . نادوس  فاقوا  هرادا  هب  حبص  تعاس 11 
ياقآ يرهشير ، هَّللاۀیآ  زا  یمرگ  هب  فاقوا  نالوؤسم  رگید  زا  دنچ  ینت  تامدخ و  ریدم  دیبع  دمحا  ياقآ  ۀماعلا ، تاقالعلا  ریدم  هکتاع 

. دندرک لابقتسا  ناهارمه  رگید  مرتحم و  ریفس  يرماع 
نانآ هرادا  هوحن  تافوقوم و  یگنوگچ  زا  یشرازگ  مدقم ، ریخ  ضرع  یناریا و  تأیه  روضح  زا  يدنسرخ  راهظا  نمض  رایط  نسح  ياقآ 

: تفگ دوخ  نانخس  زا  یشخب  رد  يو  داد . هئارا  نادوس  رد 
: تسا هتشاذگ  رستشپ  ار  ییاههرود  هدش و  دراو  نادوس  هب  مالسا  اب  فقو 

تیودهم www.Ghaemiyeh.comشیامه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 258زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


158 ص :
هدنامن ياجهب  يدنس  اًلمع  دناهتشادن و  هدشتبث  یمـسر  قاروا  یلو  دندرکیم ، فقو  ار  يزیچ  دارفا  هک  هدوب  ۀّیْوفع »  » هلحرم لوا : هرود 

. تسا هدوبن  مه  یفاقوا  هرادا  هجیتنرد  و  تسا ،
. تسا هدوب  تاضق  هب  هتسباو  فاقوا  هرادا  تسا و  هدیدرگ  تواضق  اضق و  رما  عبات  فقو  مود ، هرود  رد 

. تسا هدوب  نادوس  داشرا  ترازو  هعومجم  رد  هعبات  هرادا  کی  ناونعهب  فاقوا  هرادا  موس ، هرود  رد 
. تسا ندش  هرادا  لاح  رد  ینونک  تالیکشت  یلعف و  تیریدم  اب  هدیدرگ و  لقتسم  فقو  مراهچ ، هرود  رد 

: دوزفا سپس  يو 
: میراد فاقوا  هرادا  رد  ار  فده  دنچ  ام 

؛ فقو شرتسگ  تیوقت و  - 1
؛ هعماج رد  فقو  گنهرف  رشن  ایحا و  - 2

؛ فقو نارمع  رگید  ریبعت  هب  ای  ینارمع و  ياهراک  رد  فقو  يریگراکهب  - 3
. یگنهرف یعامتجا و  رقف  اب  هزرابم  ياتسار  ردفقو  زا  هدافتسا  - 4

: تشاد راهظا  سپس  يو 
ار یفاقوا  روما  هرادا ، سیئر  حطـس  رد  فاقوا  هرادا  تایالو ، رگید  نادوس و  بونج  لامـش و  رد  دراد . هژیو  هرادا  صاخ و  نوناق  فاـقوا 

تنوکس هدج  رد  هک  نآ  ینادوس  لوؤسم  رفن  کی  هک  تسه  هدج  هنیدم و  هکم و  رد  زین  ام  تافوقوم  زا  یشخب  دنکیم . هرادا  يریگیپ و 
. دیامنیم هرادا  ار  نآ  دراد 

ام هک  دوشیم  هنیزه  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  يرادا و  روما  يارب  زین  دوشیم و 25 % فرصم  فقاو  رظن  قبط  تافوقوم  دمآرد  زا   75%
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. دوش لمع  فقاو  رظن  قبط  ات 100 % میتسه  شالت  رد 

. میهد شرتسگ  هعماج  رد  ار  فقو  گنهرف  ات  میتسه  شالت  رد  باتک  رشن  نویزیولت و  ویدار ، قیرط  زا  ام 
نادوس یلامش  تایالو  رد  اًلثم  میراد ، مه  يداصتقا  ياهراک  تسا . نآرق  پاچ  دهدیم ، ماجنا  نادوس  رد  فاقوا  هک  يرگید  ياهراک  زا 

تسد رد  مه  ینامتخاس  دراد و  هینید  مولع  بالط  هب  صاصتخا  زین  تافوقوم  زا  یشخب  میاهدرک . داجیا  ناتـسلخن  هتـشاک و  لخن  تخرد 
. دش میهاوخ  لقتنم  اجنآ  هب  هدنیآ  رد  هک  میراد  ثادحا 

هب زین  رگید  مین  فاقوا و  ِنآ  زا  یمین  هلـصاح ، دـمآرد  دـنکیم و  يداصتقا  راک  هتـسب ، دادرارق  زین  ياهبراضم  لکـش  هب  مدرم  اـب  فاـقوا 
. دباییم صاصتخا  راکهدننک 

تایبرجت زا  ات  میراد  یبرع  ياهروشک  زا  یخرب  اب  زین  ییاههمانمهافت  میاهدرک و  يراذگهیامرس  رالد  نویلیم  یمالسا 9  نواعت  کناب  رد 
. میریگب هرهب  رگیدکی 

میناوتب رگا  ام  تسا و  مک  رایـسب  تاـفوقوم  يـالاب  مجح  هب  تبـسن  هک  دراد  دـمآرد  رـالد  نویلیم  دودـح 7  نادوس  تافوقوم  عومجمرد 
. دیسر دهاوخ  مه  رالد  درایلیم  کی  هب  مقر  نیا  مینک  ایحا  ار  تافوقوم  یمامت 

: دنتشاد راهظا  ناشناراکمه  فاقوا و  سیئر  ياقآ  مرگ  لابقتسا  زا  رکشت  نمض  يرهشير  هَّللاۀیآ  شرازگ ، نیا  هئارا  زا  سپ 
رد ار  یـشخب  مراد ، هک  يرگید  ياهتیلوؤسم  رب  هوالع  هدـنب  منکیم . رادـید  نازیزع  امـش  اـب  ناـکم  نیا  رد  هک  مدنـسرخ  رایـسب  زورما 

نیا تیلوت  تسا . تافوقوم  فقو و  اب  طبترم  هک  منکیم  تیریدم  مالسلا  هیلع  ینسحلا  میظعلادبع  ترضح  سدقم  ناتسآ  مان  اب  يررهش 
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ياهراک تدـم ، نیا  لوط  رد  دـیدرگ . راذـگاو  بناجنیا  هب  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  يوس  زا  شیپ ، لاـس  دودح 15  فیرـش  ناکم 

. میهد رارق  امش  رایتخا  رد  ار  اهنآ  میناوتیم  هک  میاهدروآ  تسدهب  یگنسنارگ  تایبرجت  هتفرگ و  تروص  یمیظع 
بلاج و رایسب  اهنآ  يارب  هک  دندرک  نایب  نارضاح  يارب  ار  یبلاطم  هتخادرپ و  ناریا  رد  تافوقوم  هرادا  تیعـضو  حیرـشت  هب  سپـس  ناشیا 

. دنوش انشآ  اهشالت  نیا  اب  کیدزن  زا  هدومن ، رفس  ناریا  هب  ات  دندومن  هقالع  راهظا  دوب و  باذج 
دیبعلا دـمحا  خیـش  ياقآ  میدـش . تسا  نادوس  مق  هب  فورعم  هک  ناـبئذ » ما   » هقطنم هب  تکرح  هداـمآ   85 / 6 هبنـشراهچ 15 / رهظ  زا  دعب 

يرهـشير هَّللاۀیآ  یگنهرف ، ینزیار  قیرط  زا  تسا ، هقطنم  نیا  گرزب  ياهنادناخ  هب  هتـسباو  ینادوس و  نویناحور  زا  یکی  هک  يرفعجلا 
. دوب هدرک  توعد  هقطنم  نیا  زا  رادید  يارب  ار  ناهارمه  و 

مهیلع تیبلها  بتکم  هب  دـنمقالع  یمالـسا و  بالقنا  رادـفرط  يدرف  هک  قافولا  هماـنزور  ریدـم  هک  میتفاـی  ربخ  تکرح  زا  لـبق  یقیاـقد 
! دناهدرک ادج  ندب  زا  ار  يو  رس  مامت  تواسق  اب  هدیدرگ و  رورت  هدعاقلا  هب  هتسباو  ياههورگ  طسوت  هدوب  مالسلا 

نآ اب  يرهـشير  ياقآ  هک  دوش  وغل  ناـبئذماهقطنم  هب  رفـس  هک  دـندوب  هدرک  هیـصوت  ناـبزیم  ینادوس  تاـماقم  خـلت ، هثداـح  نیا  لاـبندهب 
. میدش فرصنم  نتفر  زا  هدرک  تقفاوم 

هاگدورف مزاع  یگنهرف  ینزیار  ياهورین  زا  یکی  هاگنهنیدم و  یـضترم  ياقآ  حبـص ، هقیقد   6 تعاس 30 /  85 / 6 هبنشجنپ 16 / زور  حبص 
اهراب ات  دندش 
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. دنریگب زاورپ  تراک  هداد ، لیوحت  ار 

9 تعاس 30 / دنتسویپ و  تأیه  هب  مه  يراصنا  ياقآ  میدمآ . يدیلاه  لته  ناروتسر  هب  هناحبـص  ندروخ  يارب  حبـص  هقیقد   7 تعاس 30 /
. میدمآ هاگدورف  هب  هژیو  تروکسا  اب  هارمه  هقیقد 

ار ناهارمه  يرهشير و  هَّللاۀیآ  یمرگ  اب  ینادوس  نالوؤسم  رگید  زا  یعمج  نادوس و  جح  هثعب  سیئر  فاقوا ، داشرا و  ریزو  رتفد  سیئر 
تعاس هدومن و  میدقت  دوبدای  ناونعهب  ار  دوب  هدش  هتـشون  نآ  يور  تأیه  ياضعا  زا  کیره  مان  هک  رفـس  دوبدای  ياهحول  دندرک . هقردب 

. میدرک تکرح  هدج  دصقم  هب  يدوعس  ییامیپاوه  اب  هقیقد   10 / 15

یندناوخ هتکن  دنچ 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  يدنمقالع  دنتـشادیم  راهظا  نادوس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  نزیار  يراصنا  ياقآ  مالـسالاۀجح 
: هلمج زا  تسا  رایسب  مه  نآ  ياههناشن  دراد و  یقیمع  ياههشیر  نادوس  رد 

: دوشیم هدناوخ  رعش  نیا  داماد  هناخ  هب  سورع  نتفر  ماگنه  ياهلیبق  ره  رد  - 1
یلع تیب  یحور  یموق  یبن  تنب  ۀمطاف  ای 

: دنیوگیم دننزیم و  نیمز  رب  ار  اهتسد  هدز  وناز  دارفا  هام ، نتفرگ  ماگنه  - 2
انیبن تنب  ۀمطاف  انیّبح  انیّبح 

. دنهنیم نیسح  نسح و  ار  ناشمان  هکنیا  رگم  دیآیمن  ایندهب  نادوس  رد  يرسپ  يولقود  چیه  - 3
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: دیوگیم دوشیم  عقاو  متس  دروم  یسک  یتقو  اهاتسور ، يرایسب  رد  - 4

. دننادب ار  هلأسم  هقباس  هکنیا  نودب  نیسحلاو ، نسحلا  َملظ  ینوملظ 
. تسا یّلعم  يالبرک  زا  هتفرگرب  يوق  لامتحاهب  هک  دراد  دوجو  ءالبرَک ، مانهب  نادوس  رد  ياهقطنم  - 5

. دنتسه مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نادنزرف  زا  دنتسه  یعدم  هک  دراد  دوجو  هرفاعَج  مانهب  نادوس  رد  ياهفیاط  - 6
وت رس  تشپ  زا  یلع  ولج و  زا  ربمایپ  ورب ؛ دنیوگیم : هدز و  فد  وا  يارب  دورب  جح  رفس  ًاصوصخ  ترفاسم ، هب  دهاوخیم  یـسک  یتقو  - 7

!! دنشابیم امش  ظفاح  هدرک و  تیامح  ار 

هار نایاپ 

زادعب ات  میتشگزاب  هّدج  هب  رگید  راب  اذل  تشادـن ، دوجو  نارهت  هب  نادوس  زا  میقتـسم  زاورپ  نآ  يادرف  رفـس و  ینایاپ  زور  رد  هک  اجنآ  زا 
رگید رابکی  میوش و  مرحم  هدرفم  هرمع  يارب  اجنآ  زا  هتفر و  ململی  هب  هّدج  زا  ات  میتفای  قیفوت  ور  نیا  زا  میدرگرب ، نارهت  هب  دعب  زور  رهظ 

. مییوگیم ساپس  تمعن  نیا  رب  ار  دنوادخ  میبای ؛ روضح  یهلا  تفایض  رد 
تعجارم نطو  هب  هدـش  نارهت  مزاع  امه - ناریا - یمالـسا  يروهمج  ياـمیپاوه  اـب   85 / 6 زور 17 / میتشگزاب و  هّدـج  هب  دـعب  زور  حـبص 

. میدومن
نایاپ
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تیودهم شیامه  تالاقم  مراهچ : لصف 

تیودهم يژولوئدیا 

هراشا
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تیودهم (1) يژولوئدیا 

( نادوس هبرجت  رب  دیکأت  اب  )
يدهملا قداصلا  ملقب :

ار ناسنا  دنهدیم و  رارق  يروحمادـخ » / ocentric The  » یلک تروصهب  ار  هلأسم  هک  دـنوشیم  تفای  یتوهـال ) ) یهلا دـیاقع  یخرب 
لــصا یتوساــن ) ) يداــم هـبنج  هـک  دراد  دوـجو  يرگید  ياههدــیقع  نـینچمه  دــننادیم ، هدــننکتفایرد  يدوــجوم  ناوــنعهب  ًاــفرص 

نیا یمالـسا  يژولوئدـیا  هک  یلاـح  رد  دـنکیم ، یقلت  زیچهمه  راـیعم  ار  ناـسنا  هـک  يروحمناـسنا ) / Anthropocentric) دننادیم
وا هداد و  رارق  ناسنا  دوجو  رد  دوخ  حور  زا  ياهقراب  لاح  نیع  رد  تسا و  یتسه  ملاع  قلاخ  دنوادخ  اریز  درادن ، لوبق  ار  طیرفت  طارفا و 

. تسا هدیرفآ  لوؤسم  رگباختنا و  ملاع ، تادوجوم  ریاس  فالخرب  ار 
همیرک هیآ  رد  هکنانچنآ  دناهتـسویپ ، مه  هب  ود  نیا  هک  تسا  نآ  حیحـص  هدوهیب و  تسا  يراک  توساـن  زا  توهـال  ندرک  ادـج  ًاـساسا 

: تسا هدمآ 
(2) َنوُرِْصُبت ؛» الَف  َأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َو  َنِیِنقوُْمِلل  ٌتایآ  ِضْرَْألا  ِیفَو  »

رد »

« ّفلؤم . » دشابیمن اوتحم  دییأت  يانعم  هب  تالاقم  جرد  و  تسا ، اهنآ  ناگدنسیون  هاگدید  هدننک  نایب  شیامه  تالاقم  - 1

20 و 21 تایراذ : - 2
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.»؟ دینیبیمن ایآ  تسا ) یتایآ  زین  ) امش دوخ  دوجو  رد  نینچمه  دراد ، دوجو  نیقی  لها  يارب  ییاههناشن  تایآ و  نیمز 

هک تفای  ناوتیمن  ار  یناسنا  هعماج  چـیه  ورنیا  زا  دـیوگیم ، خـساپ  اهزاین  عون  نیا  هب  نید  دراد و  یناوارف  يرطف  ياهيدـنمزاین  یمدآ 
تـسا رـشب  تسد  هتخادرپ  هتخاس و  نید  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  ینتبم  مسیرالوکـس  هشیدنا  هک  اجنآ  ات  دـشاب ، ینید  تاداقتعا  زا  یهت 

قلاخ دوجو  هب  تقیقح  نیا  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  تسرد  هک  یلاح  رد  هدروآ ، دوجوهب  ار  نآ  دوخ ، تاـجایتحا  ندرک  فرطرب  يارب  هک 
ِیتَّلا ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  : » دادرارق وا  دوجو  رد  ار  ترطف  نآ  دیرفآ و  ار  ناسنا  هک  تسوا  هکنیا  يارب  دنربب ، یپ  لاعتم 

(1) َنوُمَْلعَی ؛» ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف 
شنیرفآ رد  ینوگرگد  هدیرفآ ، نآ  رب  ار  اهناسنا  دنوادخ ، هک  تسا  یترطف  نیا  نک . راگدرورپ  صلاخ  نییآ  هجوتم  ار  دوخ  يور  سپ  »

.« دننادیمن مدرم  رثکا  یلو  راوتسا ، نییآ  تسا  نیا  تسین ، یهلا 
: مهدیم هئارا  روحم  تفه  قیرط  زا  میتشاد ،) نادوس  رد  هک  ياهبرجت  رب  دیکأت  اب  ) تیودهم عوضوم  نوماریپ  ار  مدوخ  هدیا  کنیا 

يرشب عماوج  رد  نید  هب  ناسنا  زاین  هرابرد  مود  روحم  رد  و  درک ؛ مهاوخ  یسررب  ار  یجنم  هب  زاین  رشب و  تیعـضو  نوماریپ  لوا  روحم  رد 
ار مالـسا  رد  تیودـهم  عوضوم  مراـهچ  روحم  رد  و  درک ؛ مهاوخ  رکذ  ناـیدا  رد  یجنم  هب  عجار  موس  روحم  رد  و  تفگ ؛ مهاوـخ  نخس 

مهاوخ رارق  یسررب  دروم 

30 مور : - 1
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مالـسا رد  تیودهم  بتکم  هد  لقادح  هرابرد  مجنپ  روحم  رد  و  تسا ؛ یلقن  عبانم  یخیرات و  ياههشیر  اهترورـض ، لماش : دوخ  هک  داد 

رد يدهم  ماما  بتکم  نوماریپ  یطوسبم  نانخس  مشش ، روحم  رد  و  یفسلف و ؛)...  یفوص ، ینس ، یعیش ، ياهبتکم  :) تفگ مهاوخ  نخس 
لماـعت کـی  يرارقرب  يارب  ياهشقن  حرط و  درک  مهاوخ  شـالت  متفه  روحم  رد  و  درک ؛ مهاوـخ  رکذ  نآ  يژولوئدـیا  يامیـس  نادوـس و 

حرطم صاخ  تروصهب  مالـسا  نورد  رد  تیودـهم  هرابرد  ماع و  تروصهب  هدـنهدتاجن  عوضوم  نوماریپ  تافالتخا  دوجو  اب  هنامیکح ،
. منک

یجنم هب  زاین  رشب و  تیعضو  لوا : روحم 

: دزیخیمرب لماع  راهچ  زا  زاین  نیا 
: دوشیم میسقت  شخب  هس  هب  دوخ  هک  یناور ؛ لماوع  فلا :

. دنکیم در  ار  اهيدب  همه  یمدآ  ناور  تیاهنرد  هک  دوشیم  یشان  عقاو ، ملاع  رد  عاضوا  يدب  تدش  زا  هک  یناور  شریذپ  مدع  - 
. دش دهاوخ  لیاز  ًاعطق  لطاب  هک  دراد  وزرآ  دیما و  هک  اجنآ  ات  دیآیم  دوجوهب  لطاب  هرطیس  هک  یناور  یگدرزآ  - 

، دنکیم كرد  ار  تسه  هچنآ  دشاب و  دیاب  هچنآ  نیب  قرف  هک  ناسنا  رگم  دناهتفای  رارقتـسا  تعیبط  نیناوق  ساسارب  تادوجوم  یمامت  - 
. دنک راهم  ار  هلصاف  نیا  دنکیم  شالت  اذل  دوشیم ، ینارگن  فوخ و  راچد  هاگنآ 

: دوشیم میسقت  تمسق  ود  هب  دوخ  هک  یعامتجا ؛ لماوع  ب :
نایم هاگنآ  دراد ، دوجو  توافت  دباییم  ققحت  جراخ  ملاع  رد  هچنآ  دـننکیم و  حالـصا  هب  توعد  هک  یلوصا  نیب  ياهعماج ، ره  رد  - 

توعد و لصا 
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. دیآیم دوجوهب  ألخ  عقاو  ملاع  رد  نآ  جیاتن 

. دنکیم هبلاطم  ار  نآ  هک  دراد  یتیاغ  فده و  یعامتجا  ماظن  ره  - 
: یسانشناسنا هنیمز  رد  ج :

. تسا قرف  زین  نانآ  یعقاو  گنهرف  یناسنا و  عماوج  ینامرآ  گنهرفنیب 
. دراد ربرد  ار  تلادع  قح و  يزوریپ  تیعطق  هب  داقتعا  هک  تسا  هتخود  یقالخا  نوناق  کی  هب  مشچ  یفسلف ، رظن  زا  ناسنا  ًاساسا  د :

نید هب  ناسنا  زاین  مود : روحم 

نیرتمهم هک  هتفگ  خـساپ  اههنیمز  رتشیب  رد  ار  رـشب  ياهيدـنمزاین  تاجایتحا و  نوچ  هدرک  ادـیپ  تیمومع  یناسنا  عماوج  یمامت  رد  نید 
: زا دنترابع  اهنآ 

. دهدیم خساپ  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  رطاخ  هک  یتسه  ماظن  نوماریپ  ماجرف  ات  زاغآ  زا  ناسنا ، ياهشسرپ  هب  فلا :
. دهدیم خساپ  توسان ) ) تداهش ملاع  و  توهال ) ) بیغ ملاع  نیب  ثحب  هب  ب :

. دنکیم هئارا  یصاخ  ریسفت  ملاع  رد  عونت  تدحو و  نیب  ثحب  يارب  ج :
. دهدیم رارق  ششوپ  تحت  ار  یقالخا  نیناوق  د :

. دشخبیم دیما  دوخ ، ینونک  لاح  زا  رازیب  دیماان و  ناسنا  هب  ه :
. دنارورپیم دوخ  نهذ  رد  ار  ملاع  عاضوا  ینامرآ  تروص  رمتسم  روطهب  هک  رشب  رکف  عانقا  و :

. دزاسیم هدروآرب  ار  فلتخم  ياههنیمز  رد  رشب  ياههتساوخ  یجنم ، هب  زاین  ز :
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نایدا رد  یجنم  ثحب  موس : روحم 

هدش دراو  یباتک  نایدا  تاداقتعا  رد  ًادعب  هک  تسا  ییاههاگدید  دیاقع و  هدنریگربرد  دنتـسین ، تعیرـش  باتک و  ياراد  هک  ینایدا  بلغا 
تسا يزیچ  نآ  زا  شیب  اهنآ  دادعت  هک  یلاح  رد  تسا ، دودحم  ایبنا  بتک  تلاسر و  هب  تبسن  ام  عالطا  ملع و  هک  تسا  ببس  نادب  نیا  و 

(1) َْکیَلَع ؛» ْمُهْصُصْقَن  َْمل  اًلُسُر  َو  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهانْصَصَق  ْدَق  اًلُسُر  َو  : » مینادیم هک 
«. میدرکن تیاکح  وت  رب  ار  نانآ  ياهناتساد  ام  هک  دندوب  ینالوسر  میدرک و  تیاکح  ربمایپ - يا  وت - رب  ار  هتـشذگ  نالوسر  ناتـساد  ام  »

دوخ هک  هدروآ  ناظقی » نب  یح   » تیاـکح رد  لـیفط  نبا  هک  یکبـس  ناـمه  هب  دـیامنیم ، فشک  ًاـنیع  ار  تقیقح  يرـشب  سفن  هکنیا  اـی 
 ... تلصلایبا و نب  ۀیما  ریظن  مالسا ، زا  لبق  برع  گنهرف  ثاریم  رد  هدش  هتخانش  تسا  ياهدیدپ 

دراد دوجو  یلوصا  دیاقع و  نایدنه ، نایـشروک و  نایروشآ و  نایلباب و  نایرموس و  اهنوعرف و  نارود  دـننام : يرـشب  ياهندـمت  رد  هتبلا 
. دش رهاظ  باتک  ياراد  نایدا  رد  اهدعب  هک 

مـسیئودنه هکارچ  درک ، راـکنا  ناوـتیمن  یجنم ، هـب  هدـیقع  اـب  طاـبترا  رد  صوـصخهب  یمیهاربا ، گرزب  ناـیدا  رد  ار  مسیئودـنه  شقن 
ساسارب زین  تیدوهی  تسا . تیرـشب  یجنم  وامه  هک  دنکیم  لولح  یناسنا  رد  امهرب ) ) ملاع حور  بوشآ ، نارحب و  طیارـش  رد  دیوگیم :
ياهدیقع تیدوهی  رد  دنهد . تاجن  ار  مدرم  ات  دندش  رهاظ  راوشد  تخس و  طیارـش  رد  یپردیپ  ناربمایپ  اریز  تسا ، راوتـسا  هویـش  نیمه 

تسد هب  هک  حیسم  ندمآ  نوماریپ  تسه 

164 ءاسن : - 1
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. دریگیم ماجنا  ییاهن  ییاهر  وا 

اذـل و  دروآ ، نامیا  هدـنهدتاجن  ناونعهب  حیـسمیسیع  هب  هک  دروآ  رامـشهب  يدوهی  هفیاط  کـی  ناونعهب  زاـغآ  زا  ناوتیم  ار  تیحیـسم 
. دروخب تسکش  ییاهن  روطهب  لطاب  دوش و  زوریپ  قح  دنک و  اپرب  ار  نامسآ  تکلمم  ات  ددرگیمرب  هرابود  حیسم  هک  دراد  رواب  تیحیسم 

نایدا مالسا و  نیب  یطابترا  هنوگچیه  اذل  تسا و  تاذ  هب  مئاق  لقتسم و  ییوگ  هک  دننکیم  هاگن  مالـسا  هب  هنوگنآ  اهناملـسم  زا  یخرب 
هریجنز هقلح  نیرخآ  مالـسا  هک  دـنکیم  ناـیب  نشور  حیرـص و  هراـبنیا  رد  میرک ) نآرق  ) ادـخ باـتک  هک  یلاـح  رد  تسین ، لـئاق  رگید 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تساهنآ . نیب  لاصتا  هطساو  طبار و  ناونعهب  دیآیم و  رامشهب  اهتلاسر 
(1) ْمُِکب ؛» َو ال  ِیب  ُلَعُْفی  ام  ِيرْدَأ  ام  َو  ِلُسُّرلا  َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق  »

«. دش دهاوخ  هچ  امش  نم و  اب  منادیمن  و  متسین ، يروهظون  ربمایپ  نم  وگب ، »
َو َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یسیِع  َو  یسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  : » دیوگیم زین  و 

(2) ِهِیف ؛» اُوقَّرَفَتَت  ال 
شرافس یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  میداتسرف و  یحو  وت  رب  ار  هچنآ  و  دوب ، هدرک  هیـصوت  حون  هب  هک  درک  عیرـشت  امـش  يارب  ار  ینییآ  »

«. دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک : دوب  نیا  میدرک 

9 فاقحا : - 1
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صاخ تایصوصخ  هکنیا  نمض  تسین ، ادج  نآ  زا  زگره  و  تسا ، گرزب  ینید  هموظنم  هب  هتسباو  بکوک  کی  نوچمه  مالـسا  هک  ارچ 
دروم ار  لـلم  ماوقا و  هیلک  یهلا ، تلاـسر  نیرخآ  ناونعهب  و  ۀـفاک » ساـنلل   » تسا تیرـشب  ملاـع  یماـمت  يارب  مالـسا  اریز  دراد ، ار  دوـخ 

دنوادـخ تسین ، يونعم  لاصتا  یحو و  اب  طابترا  عطق  يانعمهب  اًلـصا  تلاسر ، توبن و  متخ  هلأـسم  هتـشذگ  نیا  زا  دـهدیم ، رارق  باـطخ 
(1) ٌمیِحَر ؛» ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  : » دیامرفیم

اب هک  دـهد  رارق  يروـن  امـش  يارب  دـشخبب و  امـش  هـب  شتمحر  زا  مهـس  ود  اـت  دـیروایب  ناـمیا  شلوـسر  هـب  دـینک و  هـشیپ  یهلا  ياوـقت  »
«. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  دشخبب ، ار  امش  ناهانگ  دیورب و  هار  دوخ ) یگدنز  ریسم  رد  مدرم و  نایمرد  ) نآ

ُهَرََصبَو ِِهب  ُعَمْسَی  يذَّلا  ُهُعْمَس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحأ  اذإَف  ُهَّبِحا  یّتَح  ِِلفاوَّنلِاب  ََّیلإ  ُبَّرَقَتَی  يْدبَع  ُلازَی  ام  : » هک تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  نینچمه 
(2) ُهَّنَذیِعُأل ؛» ینَذاَعَتْسا  ِْنَئلَو  ُهَّنَیِطْعَأل  یَنلأَس  ْنإو  اِهب  یشْمَی  یتَّلا  ُهَلْجِرَو  اِهب  ُشِْطبَی  یتَّلا  ُهَدَیَو  ِِهب  ُرِْصُبی  يذَّلا 

تـسود ار  وا  رگا  سپ  مرادیم ، تسود  ار  وا  نم  هک  اجنآ  اـت  دوشیم ، کـیدزن  نم  هب  یبحتـسم  ياـهتدابع  قیرط  زا  هتـسویپ  ماهدـنب  »
وا ياـپ  دـبوکیم و  نآ  اـب  هک  موشیم  وا  تسد  دـنیبیم و  نآ  اـب  هک  موشیم  وا  مشچ  دونـشیم و  نآ  اـب  هک  موشیم  وا  شوـگ  متـشاد ،

نم هب  هچنانچ  مشخبیم و  وا  هب  دهاوخب ، يزیچ  نم  زا  هاگره  و  دوریم ، هار  نآ  اب  هک  موشیم 

28 دیدح : - 1
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«. مهدیم شهانپ  دروآ ، هانپ 

ُهَّنِإَف ِنِمْؤُْملا ، َۀَـساِرف  اوُقَّتا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  ینـشور  ياهزارف  زین  يوبن  ثیداحا  رد 
، دنکیم هاگن  ادخ  رون  اب  وا  اریز  دیزیهرپب ، نمؤم  ندـش  هریخ  هاگن و  زا   » (1) َنیِمّـسَِوتُْمِلل ؛»» ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  : » َأَرَق َُّمث  هَّللا ، ِرُوِنب  ُرُْظنَی 

«. دنراد رظن  تقد  هک  نانآ  يارب  تسا  ییاههناشن  نآ  رد  ًانیقی  دناوخ : ار  هیآ  نیا  هاگنآ 
یـضَم امِیف  َناک  ْدَق  ُهَّنِإ  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هریرهیبا ، زا  لقن  هب  دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  ًانمض 

(2) ِباَّطْخلا ؛» ُْنب  ُرَمُع  ُهَّنِإَف  مُْهنِم ، ِهِذه  یتَّمُأ  یف  َناک  نإ  ُهَّنِإَو  َنوثَّدَُحم ، ِمَمُألا  َنِم  مُکَْلبَق 
. دوشیم هتفگ  نخس  اهنآ  اب  بیغ  ملاع  فرط  زا  ینعی  دناثَّدحم ، هک  دنتسه  ییاهنامه  نانیا 

هک تسا  یـسک  نآ  و  دشاب ، نظلاقداص  ای  دوشیم و  ماهلا  وا  هب  هک  یـسک  يانعم  هب  تسا  لوعفم  مسا  ثَّدحم ، : » دـیوگیم یبطرق  ماما 
یتسرد یتسار و  هک  تسا  یـسک  وا  ای  دریذـپیم و  تروص  یلعا » ـألم   » فرط زا  هک  دـنکیم  ساـسحا  هفـشاکم  ماـهلا و  یعون  دوخ  رد 

ار شاهدیقع  هاگره  هکنیا  ای  دنیوگیم ، نخس  وا  اب  دشاب - ربمایپ  هکنیا  نودب  ناگتشرف - هکنیا  ای  تسا و  يراج  شنابز  رب  هاگآدوخان 
زا دوشیم ، نیقلت  شنادجو  ریمض و  رد  توکلم  ملاع  زا  هکنیا  ای  هداتفا و  قافتا  وا  يارب  هک  تسا  نیا  لثم  دیوگیم ، تسرد  دنک ، زاربا 

«. تسا هداد  خر  وا  يارب  ییوگ  هک  دنکیم  راهظا  ياهنوگهب  ورنیا 
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مالسا رد  تیودهم  مراهچ : روحم 

اریز تخادرپ ، میهاوخ  نآ  هب  ًادـعب  ام  هک  نآ ، یلقن  لیالد  زا  رظنفرـص  دراد ، یجنم  هب  رظن  زیچ  ره  زا  لبق  مالـسا ، رد  تیودـهم  هلأسم 
. تسا مالسا  ینونک  تیعقاو  اهنآ ، نیرتيروف  هک  دراد  دوجو  ییاهترورض  ییاهر ، تاجن و  يارب 

یجنم عوضوم  یمالسا  ياهترورض 
اب هزراـبم  یموـمع و  تیادـه  رما  هب  دـنراد  هفیظو  مدرم  یخرب  هـک  دراد  تلـالد  بـلطم  نـیا  رب  هـک  دراد  دوـجو  یتاـیآ  مـیرک  نآرق  رد 

َفَلْخَتْـسا اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » دیامرفیم دنوادخ  دنزرو ، تردابم  اهیهارمگ 
َدَْعب َرَفَک  ْنَم  َو  ًاْئیَـش  ِیب  َنوُکِرُْـشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا 

(1) َنوُقِساْفلا ؛» ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ 
نیمز يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دـهدیم  هدـعو  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ  »

رادهشیر اجرباپ و  هدیدنسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیشخب و  ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیشیپ  هب  هک  هنوگنامه  درک ، دهاوخ 
دنهاوخن نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپیم و  ارم  اهنت  هک  نانچنآ ) ،) دـنکیم لدـبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت  و  تخاـس ، دـهاوخ 

«. دنناقساف اهنآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  و  تخاس .
زا نایفس ، رمعیبا  نبا  زا  ملسم ، حیحص  زا  قوف  هیآ  ریسفت  رد  ریثکنبا 
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سانلا رمأ  لازی  ال  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ةرمـس  نب  رباج  زا  رمع ، نب  کلملادبع 

زا اذل  مدیمهفن ، ار  نآ  موهفم  نم  هک  دنار  نابز  رب  ار  ياهملک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  اًلجر ،» رـشع  انثا  مهیلو  ام  ًایـضام 
: همجرت شیرق ؛» نم  مهّلک  : » داد خساپ  وا  مدیسرپ ، مردپ 

نیمه دنشابیم .» شیرق  زا  یگمه  هک  دنتـسه  درم  هدزاود  اهنآ  رما  ءایلوا  هک  یمادام  تسا ، بولطم  هار و  هب  ور  مدرم  ياهراک  نانچمه  »
تباث هک  تسه  یتلالد  ثیدح  نیا  رد  : » هک دیازفایم  ریثک  نبا  و  تسا ، هدرک  لقن  ریمع  زا  کلملادبع ، زا  هبعش ، زا  زین  يراخب  ار  بلطم 

، دندیسرن رما  تیالو  هب  نانآ  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دنتـسین ، هعیـش  ناماما  نامه  نانیا  هتبلا  دنـشاب . نت  هدزاود  لداع و  دیاب  افلخ  هک  دنکیم 
هب ناوتیم  هاگنآ  دنـشاب ، هتـسسگ  ای  هتـسویپ و  تروصهب  تما  نایمرد  دیاب  هکلب  دنـشاب ، رگیدکی  یپردیپ  درادـن  یمازلا  هکنیا  نمض 

ار يدایز  دارفا  ناوتیم  تاصخـشم  نیا  اب  قبطنم  هاگنآ  داتفا . ياهلـصاف  هفقو و  اهنآ  زا  دـعب  هک  درک  هراشا  نیدـشار  هناگراهچ  ياـفلخ 
يدـهم اهنآ  هلمج  زا  دراد و  هطاحا  نآ  هب  دـنادیم و  ادـخ  طقف  هک  ینامز  رد  دـنوش  رهاظ  نانآ  زا  یناسک  تسا  نکمم  نینچمه  تفاـی ،

، دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسا ، ربمایپ  هینک  نامه  زین  شاهینک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مان  قباطم  شمان  هک  تسا 
َلوُـسَّرلا َو  َهَّللا  ِعُِـطی  ْنَم  َو  : » دـیامرفیم هک  دراد  دوـجو  هـطبار  نـیا  رد  يرگید  تاـیآ   (1) دوـب .» هدـش  روـج  ملظ و  زا  رپ  هک  روطناـمه 

(2) ًاقِیفَر ؛» َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف 
ار ربمایپ  ادخ و  هک  یسک  »

ص 30 ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 1
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ادهش ناقیّدص و  ناربمایپ و  زا  هدرک ، مامت  نانآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادخ ، هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیشنمه  زیخاتسر ) زور  رد  ،) دنک تعاطا 

«. دنتسه یبوخ  ياهقیفر  اهنآ  و  ناحلاص ، و 
لیعف نزو  رب  دیهـش  هکلب  دـشاب ، هدـش  هتـشک  رافک  تسدهب  هک  تسین  نآ  هیآ ، نیا  رد  دیهـش  زا  روظنم  دـیوگیم : هرابنیارد  يزار  رخف 

زا دوصقم  سپ  اههزین ، ریـشمش و  اب  هاگ  نایب و  تجح و  اب  هاگ  هک  دـهد  تداهـش  ادـخ  نید  تحـص  رب  هک  تسا  دـهاش ) ) لعاف يانعمهب 
. دنشابیم تلادع  ناگدنراداپرب  طسق و  هب  نامئاق  نامه  ادهش 

(1) ِساَّنلا ؛» یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  : » هیآ نوماریپ  رانملا ، ریسفت  رد  اضردیشردمحم  خیش 
لوق و هطـساوهب  تسا ، راوتـسا  نادب  لطاب  لها  لباقمرد  قح  لها  تجح  هک  یتداهـش  ًانیقی  دیوگیم : دیـشاب ،» مدرم  رب  نادهاش  امـش  ات  »

لطاب لها  رب  لاعتم  دـنوادخ  ياهتجح  عقاورد  ناشبوخ ، رادرک  راتفر و  هطـساوهب  نادـهاش ، هک  اریز  دـشابیم ، لاوحا  قالخا و  لمع و 
مالـسلا هیلع  ماماهک  دـنکیم  لقن  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  ار  یثیدـح  خیـش ، نینچمه  دنتـسه . ترخآ  اـیند و  رد 

ْوَلَف : » دیامرفیم دنوادخ  يرگید  هیآ  رد  و  دوشیمن ،» ادـخ  تجح  زا  یلاخ  زگره  نیمز ، « ؛» ۀـجحلابهَّلل مئاق  نم  اولخت  ضرألا ال  : » دومرف
(2) ِداسَْفلا ؛» ِنَع  َنْوَْهنَی  ٍۀَّیَِقب  اُولوُأ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  َناک  ال 
هک دندوبن  یتردقبحاص  نادنمشناد  هتشذگ  ياهتما  رد  ارچ  »

143 هرقب : - 1

116 دوه : - 2
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(1) ِرَْکنُْملا ؛» ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  َو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو  : » دومرف زین  و  دننک .» يریگولج  نیمز  رد  داسف  زا 
ِدَْعب ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  : » دیامرفیم نینچمه  دنیامن .» رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یکین و  هب  توعد  یعمج  امـش  نایم  زا  دـیاب  »

(2) َنوُِحلاَّصلا ؛» َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا 
ِیف ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  : » دومرف زین  و  دـش .» دـنهاوخ  نیمز  تموکح ) ) ثراو ماهتـسیاش  ناگدـنب  میتـشون  تاروـت ) ) رکذ زا  دـعب  روـبز  رد  »

(3) ِرُومُْألا ؛» ُۀَِبقاع  ِهَِّلل  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأ  َو  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  ِضْرَْألا 
دننکیم و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنزادرپیم و  ار  تاکز  دنرادیم و  اپهب  ار  زامن  میهد ، تردق  نیمز  رد  اهنآ  هب  رگا  هک  یناسک  »

(4) ٍداه ؛» ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  : » دومرف و  تسادخ ؛» نآ  زا  اهراک  همه  تبقاع 
ِِهنیِد ْنَع  ْمُْکنِم  َّدـَتْرَی  ْنَـم  : » دوـمرف و  تـسا ؛» ياهدـننکتیاده  یهورگ  ره  يارب  ياهدـنهدمیب و  هدـنهدرادشه و  طـقف  ربماـیپ - يا  وـت - »

(5) َنِینِمْؤُْملا ؛» یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف 
ار وا  زین  نانآ  دراد و  تسود  ار  اهنآ  هک  دروآیم  ار  یتیعمج  دنوادخ  دناسریمن ) ینایز  ادخ  هب  ،) ددرگزاب دوخ  نید  زا  امش  زا  سکره  »

«. عضاوتم نانمؤم  رباربرد  دنراد ، تسود 
. تسیچ هتفایدشر  هدشتیاده و  دارفا  هفیظو  فیلکت و  هکنیا  رب  دنراد  تحارص  تایآ  نیا 

105 ءایبنا : - 1

104 نارمع : لآ  - 2

7 دعر : - 3

41 جح : - 4

54 هدئام : - 5
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177 ص :
یجنم حرط  یخیرات  یلوصا و  دنور 

ار لوصا  نامه  ندروآردارجاهب  یلمع  لـئاسم  و  بولطم ، یناـمرآ  لوصا  نیب  نیاـبت  تواـفت و  ناوتیم  يرـشب ، ثاریم  رـسارس  رد  فلا :
نیب هک  دندرک  سمل  هتفرهتفر  ار  هلأسم  نیا  هباحـص  زا  یخرب  مالـسا ، ردص  يادتبا  نامه  زا  زین ، یمالـسا  ثاریم  هنیمز  رد  درک ، ساسحا 

توافت رگید  فرط  زا  اهنآ  هب  لمع  فرط و  کی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  میرک و  نآرق  روس  رد  صوصنم  يرظن  لوصا 
ار تکلمم  روما  دنکیمن و  ارجا  ار  تلادع  هک  دوب  هدـشمهتم  ادـتبا ، نامه  رد  نافع ، نب  نامثع  موس ؛ هفیلخ  هنومن ، ناونعهب  دراد : دوجو 
نیـضرتعم و زا  یکی  ناونعهب  يراـفغ ، رذوبا  فورعم  یباحـص  هک  اـجنآ  اـت  دـنکیم ، تیاـمح  اـهنآ  زا  هدرپـس و  دوخ  ماوقا  لـیماف و  هب 

. درک شدیعبت  تفرگ و  مشخ  وا  رب  هفیلخ  اذل  و  دوب ، هدش  هطبار  نیمه  رد  نامثع ، نانمشد 
دایز رتشیب  هچره  نایوما ، تموکح  تسنادیم و  بجاو  ار  نآ  عرش  هک  یتلادع  نایم  توافت  نیا  فاکش  هیماینب ، نارود  شیادیپ  اب  هتبلا 

يوما رعاش  هک  اجنآ  اـت  تفرگ  رارق  نادـقتنم  مشخ  غیت  ریز  تموکح  دـش و  رتهدرتسگ  یعاـمتجا  ملاـظم  هریاد  هک  دوب  اـجنیا  دـشیم ،
: دیوگیم

اعایج دونجلا  تاداس  تیبتو  لماک  فلأ  فلأب  ةاتفلا  رهم 
اعاترال مکصقأس  ام  ّصقاو  یتلاقم  لوقأ  ظفح  یبأ  الول 

تینوصم مردـپ  مدوب  نئمطم  رگا  دـنباوخیم  هنـسرگ  هاپـس  ناگرزب  هک  یلاح  رد  تسا  مامت  رانید ]  ] رازهرازه رتخد  کی  هیرهم  : » همجرت
«. دننک تشحو  ناگمه  هک  مدرکیم  وگزاب  ار  ییاهناتساد  متفگیم و  ار  منخس  هنیآره  دراد ،
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نآ رد  تنـس  لها  و  درک ، ادـیپ  ار  مور  نارـصیق  ناریا و  ناهاشداپ  ياهتموکح  يوب  گنر و  یمالـسا  تموکح  نامز ، تشذـگ  اـب  ب :

دشاب دهتجم  دروآرد ، ارجا  هب  ار  اهنآ  دشاب و  یهلا  ماکحا  هب  ملاع  دیاب  وا  هک  دندوب  لئاق  ار  یطیارش  ناناملـسم ، ماما  هفیلخ و  يارب  نامز 
، تشاذگ تماخو  هب  ور  مالـسا  ردص  زا  سپ  تفالخ ، عاضوا  اما  دنک ، عافد  مالـسا  ورملق  زا  دشاب و  لداع  ماکحا  هماقا  يارب  و  دـلقم ، هن 
اهینارتوهـش و ندیـشک  ریوـصت  هب  رد  لـطاب ، اـی  قـح و  هب  ناسیونخـیرات  ناـیوار و  هک  دـش  هریچ  دـیزی  نـب  دـیلو  نآ  رب  هـک  اـجنآ  اـت 

تایآ هاگان  درک و  زاب  ار  نآرق  يزور  دیلو ) ) وا هک  دناهدرک  تیاور  اتـسار  نیمه  رد  دنتفرگیم ، یـشیپ  رگیدکی  زا  وا  ياهيرابودـنبیب 
: دورس هنوگنیا  دادرارق و  ریت  تباصا  دروم  ار  نآرق  ورنیا  زا  تفای ، نآ  رد  ار  يورخا  باذع  هدعو 

دینع رابج  كاذ  انأ  اهو  دینع  رابج  لک  دعوتأ 
!! دیلولا ینقزم  ّبر  ای  لقف  رشح  موی  کبر  تئج  ام  اذإ 

دزن تماـیق ، زور  رگا  مدـناعم و  شکرـس و  ناـمه  نم  هک  نادـب  سپ  یهدیم !؟ باذـع  هدـعو  دـناعم  شکرـس و  ره  هب  وت  اـیآ  : » همجرت
!! درک هراپهراپ  ارم  دیلو  راگدرورپ ، يا  وگب : وا  هب  یتفای  راب  تراگدرورپ 

نب رمع  اوـقت ، اـب  هفیلخ  دـننام  هیماینب ، ياـفلخ  زا  یکدـنا  هدـع  رگم  تفر ، نیب  زا  يرادتکلمم  تمظع  هوکـش و  هـک  دوـب  نـینچنیا  و 
. ناورم نب  کلملادبع  زیزعلادبع و 

نینچنیا هک  اـهنآ  زا  یکدـنا  دادـعت  رگم  تخیگنایمرب ، ار  مدرم  بضغ  مشخ و  هک  دوب  لاونم  نیا  رب  زین  ساـبعینب  ياـفلخ  زور  لاـح و 
تساوخیم ماکحا  رد  مالسا  هک  یتلادع  نیب  كانلوه  هلصاف  هب  هراشا  هنیمز  رد  و  دندوبن ،
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: دنکیم نایب  هنوگنیا  یسابع ، يافلخ  یخرب  هب  تبسن  ار  دوخ  مشخ  رعاش ، یعازخ  لبعد  دندروآرد . ارجا  هب  نانآ  هک  یتیعقاو  و 

دحأ هب  حرفی  مل  ماق  رخآو  دحأ  هل  نزحی  مل  تام ، ۀفیلخ 
دکنلاو سحنلا  ماقف  اذ  ماقو  هعبتی  مؤشلا  ّرمو  كاذ  ّرمف 

خلت دُرم  هکنآ  دشن ، لاحشوخ  وا  يارب  سکچیه  دیـسر و  تفالخ  هب  يرگید  دشن و  نوزحم  وا  يارب  سکچیه  دُرم و  ياهفیلخ  : » همجرت
«. دش اپرب  یتخبدب  تسوحن و  سپ  درک ، تموکح  یکی  نیا  دوب و  خلت  موش و  زین  دمآ  وا  یپ  رد  هکنآ  دوب و 

: تسا هتفگ  زین  و 
قساف نع  قساف  ۀفالخلا  ُثری  نئاک  كاذ  فیکو  نوکی  ّینأ 

«. درب ثرا  هب  يرگید  قساف  زا  قساف  ار  تفالخ  هک  تسا !؟ هداد  خر  يراک  نینچ  هنوگچ  اجک و  : » همجرت
تمدـخ هب  ار  نازابرـس  نایهاپـس و  هتـسویپ  دـندادیم و  همادا  ار  ناشتفالخ  دـندادیم و  ماجنا  ار  ناشدوخ  راک  اـفلخ ، هک  دوب  نینچنیا  و 

هب رگیدـکی  زا  ار  تنطلـس  دـندرکیم و  مورحم  تروشم  روش و  قح  زا  ار  تیعر  نانآ  دـننک ، تظفاحم  ناشتخت  جات و  زا  اـت  دـنتفرگیم 
مدرم زا  اًلماک  نادهعیلو  ناریما و  هتفر  هتفر  نامز ، تشذگ  اب  دنتفاییمن . یهار  چیه  نامکاح  ندروآ  هارهب  تهج  مدرم  و  دندربیم ، ثرا 
ناوا نامه  زا  اهنآ  يارب  روصت  نیا  اذـل  دـنتفای و  شرورپ  هدـش و  گرزب  اهغاب  راسهیاس  اـهخاک و  يارـسرس  نورد  رد  دـنتفرگ و  هراـنک 

اذل تسا ، یگدنز  ياهتنـس  ءزج  تکلمم ، کلم و  ندرب  ثرا  هب  یعیبط و  تسا  يرما  مدرم  رب  ندرک  تیالو  هک  دمآ  دوجوهب  یکدوک 
تهج زا  هن  ملع و  رظن  زا  هن  دندرکن ، ناشدوخ  يزاسدوخ  يارب  یشالت  چیه 
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، دندرکیم ناشفالـسا  هک  نانچنآ  دندناسرن ، ماجنا  هب  ناشدوخ  يوسهب  مدرم  تلامتـسا  يارب  ار  یـششوک  چیه  یتح  تلیـضف ، تناید و 

!! دنتشاذگ ثرا  هب  دندروآ و  دوجوهب  اهنآ  يارب  ار  تنطلس  نیا  هک  ییاهنامه 
اجنآ ات  دش ، ریزارـس  ناشیوسهب  هدنزگ  ياهداقتنا  نعط و  ياههنـشد  دندیـسر ، تردق  هب  سابعینب  يافلخ  زا  دـیدج  لسن  نیا  هکنیمه 

: دنکیم فیصوت  هنوگنیا  ار  هفیلخ  لاوحا  دهدیم و  رارق  باطخ  دروم  ار  هیما  ینب  یسابع ، رعاش  هک 
دوعلاو قزلا  نیب  هَّللا  ۀفیلخ  اوسمتلاف  موق  ای  مکتفالخ  تعاض 

!«. دینک ادیپ  دوع  گنهآ  بارش و  کشَم  نایمرد  ار  هفیلخ  دینک  یعس  امش  سپ  تفر ، امش  تسد  زا  تفالخ  هیما ! ینب  يا  : » همجرت
هراشا نآ  هب  اًلبق  هک  ار - یگتـسسگمهزا  هقرفت و  تلاح  دـیاب  یعامتجا ، يداصتقا و  یـسایس و  ياهییاسران  اـهیتشز و  نیا  رب  نوزفا  ج :

ناناملـسم هب  هک  درب  یپ  رظتنم  یجنم  ربهر  کی  حرط  یخیرات  لـلع  هب  ناوتب  رذـگهر  نیا  زا  اـت  درک ، هفاـضا  عاـضوا  نیا  هب  زین  میدرک -
اَّلِإ ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هکارچ  تسا ، رفک  لداعم  يدـیمون ، سأی و  دـنراد  داـقتعا  هک  ناـنآ  هب  دـهدب ، هیحور 

(1) َنوُِرفاْکلا ؛» ُمْوَْقلا 
«. رفاک نامدرم  رگم  دوشیمن  سویأم  دنوادخ  تمحر  زا  سکچیه  »

، تما نیا  تسا  نکمم  ایآ  سپ  تمایق ، زور  ات  ناهج  رد  تسا  یکین  ریخ و  عبنم  نانآ  دوجو  هک  دـندقتعم  تخـس  تعاـمج  نیا  نینچمه 
!؟ دنشاب هتشادن  مه  يرظتنم  یجنم  چیه  دنامب و  یقاب  لطاب  هتفیش  هتفیرف و  نینچنیا 

87 فسوی : - 1
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هدنهدتاجن عوضوم  یلقن  ذخآم  عبانم و 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تایاور  زا  یـضعب  نینچمه  دربیم ، مان  تسا  نید  رگایحا  هک  يدرف  ای  لداع  هفیلخ  کی  زا  هک  دراد  دوجو  یثیداحا 
زازبلا دوادوبا و  يذمرت و  هلمج : زا  دناهدرک ، لقن  ار  ثیداحا  نیا  نید ، ناگرزب  زا  ياهدع  و  دـنکیم ، رکذ  ًاصوصخ  ار  يدـهم  مان  هلآ  و 

یلص ربمایپ  قیرط  زا  هک  دناهداد  تبـسن  هباحـص  زا  یخرب  هب  ار  ثیداحا  نیا  هاگنآ  یلـصوم ، یلعیوبا  یناربط و  مکاحلا و  هجام و  نبا  و 
، دوعـسم نبا  هحلط ، سابع ، نبا  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  درک : رکذ  ار  ریز  هباحـص  ناوتیم  هلمج  زا  دناهدرک ، لقن  هلآ  هیلع و  هللا 

. ثراحلا نب  هَّللادبع  و  یلالهلا ، یلع  سایأ ، نبا  ةرق  نابوث ، ۀملس ، ما  هبیبح ، ما  يردخ ، دیعس  وبا  کلام ، نب  سنا  هریرهوبا ،
یخرب اذل  دسریم ، ثیدح  اهدـص  هب  ناگرزب  نیا  بتک  رد  يدـهم ، دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هدـشتیاور  ثیداحا 

لقن هب  طورشم  ار  ثیداحا  یخرب  دنتسناد و  نسح »  » ار رگید  یـضعب  و  فیعـض »  » ار اهنآ  زا  یخرب  دندش و  ثیداحا  نیا  ضرعتم  نادقان 
دوخ همدقم  رد  وا  دـش ؛ حرطم  نادـقتنم  لوارقـشیپ  ناونعهب  نودـلخ  نبا  نایم  نیا  رد  دـندرک ، دادـلمق  رمع ) رکبوبا و  ) نیخیـش فرط  زا 

زا یضعب  يراوتسا  هب  لاح  نیع  رد  اما  دنکیم ، کیکشت  اهنآ  تیدنس  تحص  رد  هداد و  رارق  یـسررب  دقن و  دروم  ار  ثیداحا  نیا  بلغا 
: ریز ثیدح  دننام  تسا ، هدرک  فارتعا  دنتسم ، ثیداحا  نآ 

اپرب تمایق  زور  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يردخ ، دیعـس  وبا  زا  یجنلا ، قیدصلایبا  زا  یبارعا ، فوع  قیرط  زا  مکاح 
رپ ار  نیمز  هک  تسوا  مه  دـنکیم و  جورخ  نم  ِتیب  لها  زا  یکی  هاگنآ  دوش ، ینمـشد  روج و  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هکنیا  رگم  دوشیمن ،

زا رپ  هکنآ  زا  دعب  دنکیم ، طسق  لدع و  زا 
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نیا هک  یلاح  رد  نیخیـش ، فرط  زا  ندـش  لقن  طرـشهب  تسا  حیحـص  تیاور  نیا  دـیوگیم : هرابنیارد  مکاح  دـشاب . هدـش  روج  ملظ و 

زا هدیـسر و  يونعم  رتاوت  دح  هب  يدهم  ثیداحا  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  املع  زا  يرایـسب  (1) و  تسا .» هدشن  لقن  ود  نآ  فرط  زا  ثیدـح 
« حیسملاو لاّجدلاو  رظتنملا  يدهملا  یف  ءاجام  رتاوت  یف  حیضوتلا   » مانهب ياهلاسر  رد  یناکوشلا  یلع  نب  دمحم  همالع  یـضاق  اهنآ : هلمج 
حیحـص و عون  زا  ثیدـح  هاجنپ  رب  غلاب  دراد  دوجو  نآ  هب  یـسرتسد  ناکما  هدیـسر و  يدـهم  هرابرد  هک  یثیداحا  : » دـیوگیم نآ  رد  هک 

نوماریپ يراتشون  تاحالطصا  رد  اهنآ  زا  رتمک  هب  هکلب  هدیسر ، رتاوت  ّدح  هب  ههبـش  دیدرت و  نودب  اذل  تسا ، لوبق  لباق  ِفیعـض  نسح و 
مکح هک  تسا  دایز  زین  هتفگ  نخس  يدهم  زا  تحارـص  هب  هدش و  لقن  هباحـص  زا  هک  يراثآ  اما  و  دوشیم ، قالطا  رتاوتم  تفـص  لوصا ،

«. درادن دوجو  نآ  هباشم  دراوم  رد  داهتجا  يارب  یهار  دراد و  باستنا 
مالسلا هیلع  يدهم  هرابرد  يوبن  ثیداحا  نیرتمهم 

یسک تما ، نیا  يارب  لاسدص  ره  يادتبا  رد  دنوادخ ، ًانیقی  « ؛» اهنید اهل  ددجی  نَم  ۀنس  ۀئم  لک  سأر  یلع  ۀمألا ، هذهل  ثعبیل  هَّللا  ّنإ  - » 1
. تسا هدـمآ  هریرهوبا  زا  لقن  هب  دوادیبا » ننـس   » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح  نیا  دـنک .» ایحا  ار  نید  ات  دتـسرفیم  ار 

. دناهدرک لقن  ار  ثیدح  نیا  زین  یناربطلاو  یقهیبلاو  مکاحلا 

ص 563 نودلخ ، نبا  همدقم  - 1
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ار يدـهم  تموکح  ات  دـنوشیم  جراخ  نیمز  قرـشم  فرط  زا  ینامدرم  « ؛» هناطلـس يدـهملل  نوئطویف  قرـشملا ، لـبق  نم  موق  جرخی  - » 2

دوعسم نب  هَّللادبع  زا  لقنهب  هجام » نبا  ننـس   » رد نینچمه  تسا . هدمآ  یناربط  طسوألا » مجعملا   » رد زین  ثیدح  نیا  دنـشخبب .» ماکحتـسا 
سلجم دراو  مشاهینب  زا  یناناوج  میدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ام  هک  یلاـح  رد  هدرک : تیاور  هک  تسا  هدـمآ  هنوگنیا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نم  دیرپ ، شگنر  دش و  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  دید ، ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیمه  دندش ،
: دومرف میتسه ، تحاران  نآ  زا  هک  مینیبیم  ار  يزیچ  امش  يامیس  رد  نانچمه  ام  متفگ : هلآ 

ندنار یگراوآ و  تبیصم و  اب  نم  زا  سپ  متیب  لها  اذل  و  هتسناد ، ایند  زا  رترب  ار  نآ  هدیزگرب و  ار  ترخآ  ام  يارب  دنوادخ  تیب ، لها  ام  »
بلط دنوادخ  زا  ار  ریخ  هاگنآ  دننکیم ، لمح  دوخ  اب  هایـس  ياهمچرپ  دـنیایب و  قرـشم  يوس  زا  یمدرم  هکنیا  ات  دـش ، دـنهاوخ  هجاوم 

ضحم هب  و  دوشیم ، هداد  اهنآ  هب  دندوب ، هتـساوخ  هچنآره  هاگنآ  دنوشیم ، زوریپ  دنگنجیم و  دسریم ، اهنآ  هب  ریخ  یتقو  دـننکیم و 
ملظ و زا  ولمم  هک  روطنامه  دـنکیم ، طسق  لدـع و  زا  رپ  ار  ملاع  هک  دـنهدیم  لیوحت  متیب  لـها  زا  يدرم  هب  دـنریذپیم ، ار  نآ  هکنیا 

«. دنور زیخهنیس  اهخی  اهفرب و  يور  رب  هکنیا  ولو  دوش  اهنآ  هارمه  دیاب  دنک ، كرد  ار  نامز  نآ  هکره  سپ  دوب ، هدش  روج 
دمحا هجام و  نبا  هک  دناهدرک  لقن  ثراح  نب  هَّللادبع  فینح و  نب  لهس  دوعـسم و  نب  هَّللادبع  ار  قرـشم ) تمـس  زا  جورخ  ) عوضوم هتبلا 

. دناهدروآ دوخ  بتک  رد  یقهیب  یناربط و  لبنح و  نب 
زا يدرم  « ؛» یترتع نم  يدهملا   » و یترتع » نم  لجر  جرخی  - » 3
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زا ۀملـس ، نب  دامح  زا  یـسوم  نب  دسا  قیرط  زا  مکاح  هک  يرگید  ثیدح  و  تسا ،» نم  نادناخ  زا  يدهم   » و دنکیم » جورخ  نم  نادناخ 

ثیدـح دوادوبا ، هکیلاح  رد  ًاملظو ،» ًاروج  تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدـع  ضرألا  ألمیف   » رگید رفن  هن  زا  یجانلا ، قیدـصلایبا  زا  قارولا ، رطم 
: دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ۀملس  ما  زا  ار  یترتع » نم  يدهملا  »

هیلع بلاـطیبا  نب  یلع  زا  دوادوبا  نینچمه  تسا . همطاـف  نادـنزرف  زا  نم و  نادـناخ  زا  يدـهم  « ؛» ۀـمطاف دـلو  نم  یترتع ، نم  يدـهملا  »
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  هاّمـس  امک  دّیـس  اذه  ینبا  نإ  : » تفگ درک و  هاگن  نسح  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا 
دیس مرسپ  نیا  « ؛» ًالدع ضرألا  ألمی  ۀصق - رکذ  مث  ْقلَخلا - یف  ههبشی  الو  ْقلُخلا ، یف  ههبشی  مکیبن ، مساب  یّمسی  لجر  هبلص  نم  جرخیسو 

زا دوشیم و  هدـیمان  ناتربمایپ  مانهب  هک  دـیآیم  دوجوهب  يدرم  وا  لسن  زا  دـیمان و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  روطناـمه  تسا ،
زا رپ  ار  نیمز  وا  و  درک - رکذ  ار  یناتـساد  هاگنآ  تسین - وا  هب  هیبش  امیـس  تروص و  رظن  زا  اما  دراد ، تهابـش  وا  هب  يوخ  قلخ و  تهج 

«. دنکیم لدع 
ال : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مدینش  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  ةرمـس  نب  رباج  زا  دواد ، یبا  ننـس  رد  هفیلخ : هدزاود  - 4
ات دنامیم  راوتسا  اپرب و  نانچمه  مالـسا - نید - نیا  « ؛» ۀمألا هیلع  عمتجت  مهلک  ۀفیلخ ، رـشع  انثا  مکیلع  نوکی  یتح  ًامئاق  نیدلا  اذه  لازی 

ینخـس هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  دوب ،» دنهاوخ  عمتجم  قفتم و  نانآ  همه  رب  تما  و  دننک ، يربهر  ار  امـش  هفیلخ  هدزاود  هکنیا 
همه ینعی  شیرق ؛» نم  مهّلک  : » تفگ مردپ  دیوگیم ؟ هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  متفگ : مردپ  هب  اذل  مدشن ، نآ  هجوتم  نم  هک  تفگ 

. دنتسه شیرق  زا  اهنآ 
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ریثکنبا نخـس  اب  طابترا  رد  اًلبق  هک  روطنامه  اما  دـهدیم ، لیکـشت  ار  هیرـشع  ینثا  هعیـش  تاداقتعا  ساسا  هناگهدزاود  يافلخ  ثیداحا 

يدهم اهنآ  هلمج  زا  دندوبن و  یپردیپ  مه و  هب  لصتم  هفیلخ ) هدزاود  ) نانآ وا  رظنهب  اریز  دنیبیم ، يرگید  هنوگهب  ار  عوضوم  وا  میتفگ ،
. تسا

نبا نیحیحصلا و  یلع  كردتسملا  رد  مکاح  دوخ و  ننس  رد  دوادوبا  دوخ و  حیحص  رد  ملسم  ةرمـس ، نب  رباج  زا  لقن  هب  ار  ثیداحا  نیا 
. دناهدروآ دوخ  جرختسملا  رد  هناوع  وبا  دوخ و  حیحص  رد  ناّبح 

ربمایپ تفگ : هک  تسا  هدمآ  يردخلا  دیعسیبا  زا  لقن  هب  لبنح : نب  دمحا  دنـسم  رد  تسا : ینقأ ) یلجأ و  ) وا هک  يدهم  فیـصوت  رد  - 5
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اپرب تمایق  زور  « ؛» نینس عبس  نوکی  ًاملظ ، هلبق  تئلم  امک  ًالدع  ضرألا  ألمی  ینقأ  یلجأ  یتیب  لهأ  نم  لجر  کلمی  یتح  ۀعاسلا  موقت  «ال 
لدع زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  تموکح  دراد  یباقع  هتـشگرب و  ینیب  ناشخرد و  نشور و  یناشیپ  هک  متیبلها  زا  يدرم  هکنیا  رگم  دوشیمن 

«. درک دهاوخ  ییاورنامرف  لاس  تفه  وا  دوب و  هدش  ملظ  زا  رپ  وا  زا  شیپ  هک  روطنامه  دیامن ،
ینقأ ۀـهبجلا ، یلجأ  ینم ، يدـهملا  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ : هک  يردـخلا  دیعـسیبا  زا  لـقن  هب  دواد ، یبا  ننـس  رد  و 
یباقع ینیب  هدنـشخرد و  یناشیپ  وا  تسا ، نم  زا  يدهم  « ؛» نینـس عبـس  کلمی  ًاملظو  ًاروج  تئلم  امک  ًالدع  ًاطـسق و  ضرألا  ألمی  فنألا ،

«. دوب هدش  روج  ملظ و  زا  ولمم  هک  روطنامه  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دراد و 
هک دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يردـخلا ،]  ] دیعـسیبا زا  لقن  هب  نیحیحـصلا ،» یلع  كردتـسملا  : » مکاح باتک  رد  زین  و 

شیناشیپ دراد و  ياهتشگرب  فوکعم و  ینیب  تسا و  ماقم  الاو  گرزب و  تسا ، تیبلها  ام  زا  يدهم  : » دومرف
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«، دـنکیم یگدـنز  ردـقنیا  دوب و  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روطناـمه  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا ، هدنـشخرد  نشور و 

دوشگ و ار  ماهبا  تشگنا  تفگیم و  حـیبست  نآ  اب  هک  ار  شتـسار  تسد  زا  تشگنا  ود  پچ و  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ 
. تسب ار  رگید  تشگنا  هس 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  لقن  هب  دوعـسم ، نب  هَّللادبع  زا  لقن  هب  يذمرت  ننـس  رد  دـنکیم : تموکح  برع  مدرم  رب  متیبلها  زا  يدرم  - 6
يدرم هکنیا  رگم  دوریمن  نیب  زا  ایند  « ؛» یمـسا همـسا  ءیطوی  یتیب ، لهأ  نم  لجر  برعلا  کلمی  یتح  ایندلا  بهذـت  ال  : » دومرف هک  هلآ 

ۀملس و ما  يردخلا و  دیعـسوبا  بلاطیبا و  نب  یلع  زا  تیاور  نیمه  هتبلا  تسا .» نم  مانمه  وا  مان  هک  دنک  تموکح  بارعا  رب  متیبلها  زا 
. تسا هدش  لقن  زین  هریرهیبا 

. دناهدرک جارختسا  ار  نآ  یناربطلاو  زازبلا  دوادوبا و  هک  هدش  تیاور  هدشدای  هباحص  زا  یتیب » لهأ  نم  لجر  برعلا  کلمی   » ثیدح
نم قبی  مل  ول  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  دوادیبا  ننس  رد  یمسا :» همسا  ءیطاوی   » هک يدهم  تفـص  رد  - 7

ًاطـسق ضرألا  ألمی  یبأ ، مسا  هیبا  مساو  یمـسا ، همـسا  ُءیطاوی  یتیب ، لهأ  نم  اًـلجر  هیف  ثعبی  یتح  مویلا  کـلذ  هَّللا  لّوطل  مویاـّلإ  ایندـلا 
رد هکنیا  ات  دنکیم  ینالوط  نانچنآ  ار  زور  کی  نآ  دنوادخ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زجهب  ایند  زا  رگا  « ؛» ًاروج ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدعو 

، دـنکیم داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  و  تسا ، مردـپ  مانمه  شردـپ ، مان  نم و  ماـنمه  وا  ماـن  هک  دـنک  ثوعبم  متیبلـها  زا  ار  يدرم  نآ 
«. دوب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روطنامه 

ربمایپ اب  يدـهم  مان  ندوب  مانمه  ریبعت  نآ  رد  هک  دـنتفای  تسد  اهنآ  هب  ثیدـح  ياملع  هک  دوشیم  تفاـی  رگید  ثیدـح  تیاور و  اهدـص 
دوجو هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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ناـبوث و دوعـسم و  نب  هَّللادـبع  ءادردـلاوباو و  يردـخلا  دیعـسیبا  هملـس و  ما  بلاـطیبا و  نب  یلع  نوـچ : ياهباحـص  فرط  زا  هـک  دراد 

یقهیبلا زازبلاو و  مکاحلا  نینچمه  لبنح و  نب  دـمحا  هجاـم و  نبا  يذـمرتلاو و  دوادوبا  هناـگهن : حاحـص  همئا  زا  و  هدـش ، تیاور  نارگید 
. دناهدرک جارختسا  ار  اهنآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک : تسا  هدمآ  يردخلا  دیعسیبا  زا  لقن  هب  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  رد  مهدیم : تراشب  يدهم  هب  ار  امـش  - 8
یضریو ًاروجو ، ًاملظ  تئلم  امک  ًالدعو ، ًاطسق  ضرألا  ألمیف  لزالزو ، سانلا  نم  فالتخا  یلع  یتما  یف  ُثعُبی  يدهملاب ، مکرشبأ  : » دومرف

، مهدیم تراشب  يدهم  هب  ار  امـش  « ؛» دحأ یلإ  دـحأ  جاتحی  الف  ًینغ ، دـمحم  ۀـما  بولق  هَّللا  ألمیو  ضرألا ، نکاسو  ءامـسلا ، نکاس  هنع 
ار نیمز  وا  هاگنآ  دنکیم ، ثوعبم  دوشیم ، لصاح  اههلزلز  هک  ینامز  رد  دنراد و  فالتخا  رگیدکی  اب  هک  مدرم  نایم  رد  ار  وا  دـنوادخ 

بولق دنوادخ  و  دنوشیم ، یـضار  وا  زا  نیمز  نامـسآ و  نانکاس  دشاب ، هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ 
«. دنکن ادیپ  جایتحا  يرگید  هب  یسک  هک  اجنآ  ات  دنکیم ، يزاینیب  زا  رپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما 

هک دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تسا  هدـمآ  نابوث  زا  لـقن  هب  لـبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  تسادـخ : هفیلخ  يدـهم  - 9
فرط زا  هک  ار  هایـس  ياهمچرپ  هاگره  « ؛» يدـهملا هَّللا  ۀـفیلخ  اهیف  نإف  اهوتأف  ناسارخ ، نم  تءاج  دـق  دوسلا  تاـیارلا  متیأر  اذإ  : » دومرف

«. تسا نآ  رد  يدهم  ادخ ؛ هفیلخ  هک  دیورب  نآ  تمس  هب  دیدرک ، هدهاشم  دیآیم ، ناسارخ 
هک مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تفگ : هملـسما  هک  تسا  هدـمآ  مکاح  كردتـسملا »  » باتک رد  تسا : قح  ناـمه  يدـهم  - 10

: دیامرفیم دنکیم و  رکذ  ار  يدهم 
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188 ص :
«. تسا همطاف  نادنزرف  زا  وا  تسا و  قح  وا  يرآ ، « ؛» ۀمطاف ینب  نم  وهو  قح  وه  معن ، »

تـسا هدمآ  ۀیفنحلا  نب  دمحم  زا  لقنهب  مکاح  كردتـسملا »  » باتک رد  دنکیم : فیـصوت  ار  يدهم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  - 11
: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  دیسرپ ، يدهم  دروم  رد  وا  زا  يدرم  هک  میدوب  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  ام  تفگ : هک 

عزقک ًاعزق  ًاموق  هل  یلاعت  هَّللا  عمجیف  لـُتق ، هَّللا  هَّللا  لـجرلا : لاـق  اذإ  ناـمزلا ، رخآ  یف  جرخی  كاذ  لاـقف : ًاعبـس ، هدـیب  دـقع  ّمث  تاـهیه ، »
نولوألا مهقبسی  مل  ردب ، باحـصأ  ةّدع  یلع  مهیف  لخدی  دحأب ، نوحرفی  الو  دحأ  یلإ  نوشحوتـسی  ال  مهبولق ، نیب  هَّللا  فلؤی  باحـسلا ،

رد وا  دومرف : تسب و  ار  دوخ  تشگنا  تفه  هاگنآ  زگره ، « ؛» رهنلا هعم  اوزواج  نیذـلا  تولاط  باحـصأ  یلعو  نورخـآلا ، مهکردـی  ـالو 
هک دروآیم  مهارف  ار  یموق  وا  يارب  لاعتم  دـنوادخ  دوشیم ، هتـشک  هَّللا ، هَّللا  دـیوگب : يدرم  رگا  هک  ینامز  دـنکیم ، جورخ  نامزلارخآ 

رطاخهب دننکیمن و  تبرغ  یگنتلد و  ساسحا  سک  چـیه  زا  دـهدیم و  تفلا  مه  هب  ار  ناشیاهلد  دـنوادخ  اما  دـناهدنکارپ ، اهربا  نوچمه 
دنناوتیم ناینیـشیپ  هن  تسا ، ردب  باحـصا  ددع  هب  ناشدادعت  هکیلاح  رد  دوشیم ، دراو  نانآ  نایم  يدهم  دنوشیمن ، دنـسرخ  سکچیه 
«. دنتشذگ دور  زا  وا  اب  هک  دوب  دنهاوخ  تولاط  باحصا  دادعت  هب  نانآ  دنسرب ، اهنآ  هب  دنرداق  نارخأتم  هن  دنریگب و  تقبس  اهنآ  زا 

ادـخ لوسر  هک  يردـخلا  دیعـس  یبا  زا  لقن  هب  تسا ، هدـمآ  مکاح  كردتـسملا »  » باتک رد  دـنکیم : جورخ  متما  نامزلارخآ  رد  وا  - 12
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ًاعبس شیعی  ۀمألا ، مظعتو  ۀیشاملا  رثکتو  ًاحاحص ، لاملا  یطعیو  اهتابن  ضرألا  جرختو  ثیغلا ، هَّللا  هیقـسی  يدهملا ، یتما  رخآ  یف  جرخی  »
؛» ۀینامث وأ 
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دروآیم و نوریب  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز  دـنکیم و  باریـس  ار  وا  ناراـب  هطـساوهب  دـنوادخ  دوشیم ، جراـخ  متما  ناـمزلارخآ  رد  يدـهم  »

یگدـنز لاس  تشه  ای  تفه  وا  دنـسریم ، تمظع  یگرزب و  هب  تما  دـنوشیم و  ناوارف  ناـیاپراهچ  دـهدیم و  قیقد  حیحـص و  ار  لاوما 
«. دنکیم

مالسا رد  تیودهم  بتاکم  مجنپ  روحم 

: دراد دوجو  تیودهم  يدهم و  دروم  رد  بتکم  هد  یمالسا ، هشیدنا  رد 
: ریز حرشهب  یعیش ، بتکم  هس  فلا :

يوریپ اهنآ  زا  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تسا - بجاو  تما  رب  هک  دنتسه  یناماما  هلسلس  هب  لئاق  هک  هیرشعینثا  هعیش  بتکم  - 
یـسوم قداصلارفعج ، رقابلا ، دـمحم  نیدـباعلانیز ) ) نیـسحلا نب  یلع  یلع ، نب  نیـسح  یلع ، نب  نسح  بلاطیبا ، نب  یلع  نانآ : دـننک و 

دمحم ناـمه  هک  تسا  يرکـسع  ماـما  دـنزرف  هک  مـهدزاود  ماـما  يرکـسعلا و  نـسحلا  یقنلا ، یلع  یقتلا ، دـمحم  اـضرلا ، ّیلع  مظاـکلا ،
. ددرگیمرب شروهظ  ندیسر  نامز  رد  سپس  تسا ، تبیغ  رد  کنیامه  هک  تسا  يدهملا 

رفعج ماما  رسپ  لیعامسا  نامه  تسا و  متفه  ماما  يدهم  دندقتعم  نانیا  هک  دنتسه  بستنم  نآ  هب  نویمطاف  هک  یماماتفه  هعیش  بتکم  - 
. دشابیم مالسلا  هیلع  قداص 

( دشاب ارهز  همطاف  شاهدج  هک  ) یمطاف ره  دندقتعم  هک  تسا  نیدباعلانیز  نیسحلا ، نب  یلع  نب  دیز  هب  بوسنم  هک  هیدیز  هعیش  بتکم  - 
. دننک يوریپ  وا  زا  تسا  مزال  تسا و  يدهم  نامه  دنک ، جورخ  حالصا  يارب  دنبیاپ و  مالسا  نید  هب  دشاب و  ملاع  و 
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: تنس لها  بتکم  راهچ  ب :

. دوشیم رهاظ  نامزلارخآ  زا  شیپ  هک  دنتسه  رظتنم  يدهم  هب  لئاق  هک  یناسک  - 
ۀئم لک  سأر  یلع  ۀمألا  هذهل  ثعبی  هَّللا  نإ  : » ثیدح نیا  قادصم  قباطم  تسا ، رصع  ره  ماما  نامه  يدهم ؛ هکنیا  هب  دنلئاق  هکیناسک  - 

«. دنک ایحا  دیدجت و  ار  نید  ات  دتسرفیم  ار  یسک  لاس  دص  ره  زاغآ  رد  دنوادخ  ًانیقی  « ؛» اهنید اهل  ددجی  نم  ۀنس 
يوریپ داب  امـش  رب  « ؛» يدـعب نییدـهملا  نیدـشارلا  ءافلخلا  ۀنـس  یتنـسب و  مکیلع  : » دومرف هک  دراد  دوجو  یماـع  ّصن  فیرـش  ثیدـح  رد 

«. نم زا  دعب  نییدهم  نیدشار و  يافلخ  تنس  متنس و  زا  ندرک 
روهظ عقوت  دـش  ثعاـب  عوـضوم  نیمه  و  دوـب ، نییدـهم  نیدـشار  ياـفلخ  هلمج  زا  زیزعلادـبع  نب  رمع  دـیوگیم : لـبنح  نب  دـمحا  ماـما 

: دیدرگ نیا  نوماریپ  بتکم  ود  شیادیپ  هب  رجنم  اًلمع  هک  دوش  ادیپ  تما  هدنیآ  رد  اهيدهم 
رمأ لازی  ال  : » هک دنکیم  لقن  ار  فورعم  ثیدح  نیا  هک  میتفگ  نخس  رون  هروس  هیآ 55  دروم  رد  وا  ریسفت  هرابرد  هک  ریثک  نبا  بتکم  - 

و دنتـسه .» درم  هدزاود  ناشرما  يایلوا  هکیمادام  تسا ، بوخ  هارهبور و  نانچمه  مدرم  راک  « ؛» اًـلجر رـشع  اـنثا  مهیلو  اـم  ًایـضام  ساـنلا 
. تسا نانآ  هلمج  زا  يدهم  ناشیا  رظنهب 

نامه هیآ  رد  دیهـش  زا  روظنم  تسا  دقتعم  وا  هک  میتفگ  میدرک و  هراشا  ءاسن  هروس  هیآ 69  نوماریپ  وا  ریـسفت  هب  هک  يزار  رخف  بتکم  - 
« طسقلاب مئاق   » هک دنتسه  یناسک  نامه  زین  ادهش  تسا و  نید  تحص  رب  دهاش 
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دروم ار  بلطم  نیا  و  ۀـجحلابهَّلل » مئاق  نم  ولخت  ضرألا ال  نأ   » هک هدرک  دنتـسم  مالـسلا  هیلع  یلع  مالک  اـب  ار  دوخ  نخـس  هک  دنـشابیم 
ینعم نامه  دـیفم  وا  شقن  اما  درکن ، یفرعم  يدـهم  ناونعهب  ار  ۀـجحلابهَّلل » مئاقلا   » ای و  طـسقلاب » مئاـق   » يزار رخف  هک  میداد  رارق  دـیکأت 

. تسا
: یفوص بتکم  ود  ج :

. دنناهج نارالاس  ناگرزب و  متاخ  ای  نامز  سردایرف  نامه  يدهم  هک  دنتسه  عوضوم  نیا  هب  لئاق  هک  یناسک  - 
. تسوا هب  ناهج  ماود  ماوق و  هک  تسا  يدمحمرون  تسار  يوزاب  باطقا و  ناگرزب و  هلسلس  شخبنایاپ  يدهم  هک  یبرع  نبا  هتفگ  هب  - 

عاـضوا هـک  تـسا  ییاـیپوتا  هلــضاف » هنیدـم   » نوـماریپ هـک  دوـخ  هزاوآ  دــنلب  باـتک  رد  فورعم  فوـسلیف  یباراـف ، یفــسلف : بـتکم  د :
. یفسلف يامیس  هاگدید و  اب  تسا ، يدهم  نامه  وا  رظنهب  هک  ینامرآ  تافص  اب  تسا  ییاوشیپ  ربهر و  نآ  سأر  رد  دراد و  ياهتفایناماس 

نادوس رد  يدهم  ماما  بتکم  مشش : روحم 

زا هک  دوب  يدودحم  رایـسب  هناخباتک  تشاد ، جاور  يرـصم  ناکرت  تموکح  روفلاو و  گنوف  دـهع  رد  نادوس ، رد  هک  یمالـسا  هناخباتک 
نادوس رد  هک  یمالـسا  ذخآم  عبانم و  نایم  رد  دوب و  رایـسب  هیفوص  بتک  اما  درکیمن ، زواجت  هقف  بتک  ثیدـح و  نآرق و  ریـسافت  یخرب 

ياـهتلم ناـیم  رد  نادوس ، ناملـسم  مدرم  هک  یلاـح  رد  دوبن . نآ  فورعم  ياـنعمهب  عیـشت  دروم  رد  یباـتک  چـیه  دـندوب ، هدـش  هتخاـنش 
هک یقشع  نانچ  دنراد ، هتشاد و  شتیبلها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  ار  تدارا  قشع و  نیرتشیب  لاح  هتـشذگ و  رد  یمالـسا ،

رد
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ریظن تیودهم ، هب  داقتعا  روشک  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رگناشن  نادوس  خیرات  همهنیا  اب  دنزیم ، جوم  ناشیاهتبقنم  اههدورـس و  راعـشا و 

. درادن دوجو  دراد ، جاور  هعیش  نایم  رد  هچنآ 
بهذم لوصا  زا  اههشیدنا  راکفا و  نیا  یمامت  اما  درک ، ادیپ  جاور  دش و  ادیپ  نادوس  رد  تیودهم  نوماریپ  ییاههشیدنا  هک  تسا  تسرد 

: زا دنترابع  نادوس ، رد  تیودهم  هشیدنا  ياهروخشبآ  نیرتمهم  دریگیم ، تأشن  یفوص  ياهشیارگ  تنس و  لها 
، درک بسک  نادوـس  رد  ار  يریگمـشچ  تیقفوـم  هک  هیتوـلخ  زا  هدـش  ادـج  هیفوـص و  زا  تسا  ياهبعـش  دوـخ  هـک  ۀینامـسلا »  » هـقیرط - 1
« ۀـیدهملا ةروثلاو  نادوسلا   » دوخ باـتک  لوا  لـصف  رد  هکیبـش  یکم  رتـکد  اذـل  لـینلا ،» يداو   » هب فورعم  نادوس ، زکرم  رد  صوـصخهب 

نیا هدرک و  هصـالخ  دـنیوگیم  نخـس  تیودـهم  يدـهم و  دروم  رد  هک  ار  هینامـس »  » ددـعتم ذـخآم  عباـنم و  يدـهم ، بـالقنا  نادوس و 
ناـمز يارب  تسا و  يدـهم  ریزو  هک  تسا  هتفگ  وا  هک  تسا  دـقتعم  هدنـسیون  تسا و  هداد  تبـسن  ناّمـس » خیـش   » هب ار  شیارگ ) ) بهذـم

. دوب دهاوخ  هینامس  ناوریپ  فص  رد  يدهم  هک  دنراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  عبانم  نآ  زا  یخرب  نینچمه   (1) دنکیم ، يزاسهنیمز  وا  روهظ 
(2)

ص 13 و 14 نورقلا ، ربع  نادوسلا  ۀکیبش ، یکم  - 1

نوماریپ دراد  دوجو  يددـعتم  تایاور  اجنآ  رد  ص 329 ؛ نادوسلا ، یف  ینیدلا  میلعتلا  خـیرات  میهاربا ، دـمحم  ییحی  هب : دوش  عوجر  - 2
داد ربخ  اهنآ  هب  دندیسرپ ، ناکرت  تموکح  لاوز  دروم  رد  ریـشبلا ، بیطلا  خیـش  زا  یهورگ  هکنیا  اهنآ  هلمج  زا  يدهم و  روهظ  یکیدزن 

تسام و زا  يدهم  هک  نومـضم  نیا  هب  هدش ، تفای  وا  زا  ياهتـشونتسد  هک  دوشیم  هتفگ  و  يدهم ، روهظ  اب  دوب  دـهاوخ  فداصم  نآ  هک 
. منک هاگن  وا  تمظع  هوکش و  هب  هک  نانچنآ  هداد ، ربخ  نم  هب  دنوادخ  ار  بلطم  نیا 
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193 ص :
« متخ  » ماقم هک  تسا  دقتعم  هتفگ و  نخس  دایز  يدهم  زا  تسا ، بستنم  متخلا ») ) ینغریملا نامثع  دمحم  دیس   » هب هک  ۀیمتخلا »  » هقیرط - 2
ار متخلا »  » لاوقا زا  يرایـسب  ۀنابإلاو » ۀـباجإلا   » باتک فلؤم  و  دریگیم ، رارق  يدـهم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  موس  هبترم  رد 

دمحم دیس  ملق  هب  تسا  یتالاقم  عومجم  هک  ۀینغریملا -» لئاسرلا   » باتک رد  يو  زا  نوتم  یخرب  نینچمه  تسا ، هدرک  رکذ  هطبار  نیا  رد 
« ۀیمتخ  » زا هک  دشابیم  یلولا » لیعامسا  دیس   » نآ سسؤم  هیلیعامـسا و  هقیرط  - 3 (1) تسا . هدش  رکذ  شیاههون - زا  يدادـعت  نامثع و 
هک تسا  هدروآ  دیسلا  ضوع  دمحم  دمحا  فسوی  تسا . هتفرگ  تروص  نافدرک »  » رد ینایم ، برغ  رد  نآ  ذوفن  نیرتشیب  هدش و  بعشنم 
«. متخلاو رظتنملا  يدهملا  مامإلا  يدیس  ۀفرعم  یف  مظنلا  زجوأو  ملکلا  عماج   » مانهب رظتنم  يدهم  نوماریپ  دراد  یباتک  یلولا  لیعامسا  دیس 
رد ار  ینانخس  دشابیم ، نادوس  رد  هینامس  هقیرط  سسؤم  ریشبلا ، بیطلا  دمحا  خیش  هون  دوخ  هک  مئادلارون  فیرش  دمحم  خیـش  - 4 (2)

سپ تسا ، يدهم  سافنا  زا  دسریم ، ام  هب  هک  ییاهدادما  نیا  یتفگیم : هک  ماهدینـش  امـش  زا  اهراب  : » تسا هدروآ  نابز  رب  طابترا  نیمه 
(3) يوش .» فقوتم  یگدنلاب  دشر و  زا  دیابن  زگره  يراد ، یهاگآ  نادب  رگا 

ص 7 ۀیدهملا ، یف  ۀیرکفلا  ۀکرحلا  میلسوبا ، - 1

. كردم نامه  - 2

هدـش هراـشا  عوضوم  نیمه  هب  زین  و  ص 78 ، ج 3 ، فیرـش ، دمحمل  يدهملا  زا  ياهمان  رد  يدـهملا ؛ مامإلل  ۀـلماکلا  راثآلا  میلـسوبا ، - 3
همه زا  شیپ  درک ، انـشآ  نآ  اب  ار  وت  دنوادخ  تیودهم  عوضوم  رد  یلک ، روطهب  دیوگیم : وا  هب  هک  ق  لاس 1300 ه . رد  نینچمه  تسا .

ص 423 ج 1 ، دندرک ، علطم  نآ  زا  ارم  درف  کی  زا  شیب  هکنانچنآ  یتخاس ، علطم  نآ  زا  ار  نارگید  ارم و  وت  و  تنامز ، يافرع 
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194 ص :
نییاپ ياهتمـسق  نادوس و  برغ  اما  دزاسیم ، نشور  ینایم  برغ  لـینلايداو و  نادوس  زکرم  رد  ار  يدـهم  هشیدـنا  راـشتنا  قیاـقح  نیا 

: مینکیم هراشا  ریز  تاکن  هب  رتشیب  حیضوت  تهج  هشیدنا ، نیا  راشتنا  يارب  دوب  ياهصرع  زین  نآ  تسد 
، دهاجم هیقف ، يدرم  يو  درک ، سیسأت  ار  یمالسا  تفالخ  لاسهب 1804 م  نادوس ، برغ  رد  هیقفلا ،) ) ویدوف نبا ) ) ناد نامثع  خیـش  فلا :

یلص ربمایپ  مانمه  يدهم ، مان  هک : تسا  هدروآ  يدهملا » مامإلا  روما  یف  يداهلا  ربخلا   » دوخ باتک  رد  وا  دوب ، رعاش  هدنسیون و  درمتلود ،
نم و  دش ، دـهاوخ  رهاظ  نیمزقرـشم  رد  وا  دراد و  تقباطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردـپ  مان  اب  زین  شردـپ  مان  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا 

. دننک ترجه  وا  ترصن  يارب  دییأت و  ار  وا  تسا  بجاو  نانمؤم  رب  درک و  مهاوخ  يوریپ  وا  زا  مشاب  هدنز  رگا 
دهاوخ رهاظ  ق  لاس 1280 ه . رد  يدـهم  ماما  هک  تسا  هتـشون  یفاوخلاو » رفجلا  : » دوخ باتک  رد  ویدوف  ناد  ناـمثع  نب  ولیب  دـمحم  ب :

لاس يدهم 57  روهظ  و  ویدوف » ناد  نامثع  خیش   » تافو نیب  تدم  هک  تسا  هتفگ  رـصتخملا » لوقلا   » مانهب يرگید  باتک  رد  وامه  و  دش ،
. دوب دهاوخ  ق  لاسهب 1289 ه . وا  روهظ  هکنیا  ینعی  تسا ؛

نآ رد  هک  هدروآرد  ریرحت  هتـشرهب  ار  یباـتک  هیقف و  دوب  ییوناـب  خیـشلا » تنب  میرم   » ماـنهب تشاد  يرتخد  ناد  ناـمثع  خیـش  نیمه  و  ج :
هیبش ياهلمج  ولیب  دـمحم  نینچمه   (1) تسا ، هدرک  دیق  هدینـش  شردپ  زا  هک  نانچنآ  لین ، نیمزرـس  ات  ار  قرـش  يوسهب  ترجه  لحارم 

لقن شردپ  زا  تیاور 

. ۀیدهملاو ینالوفلا  میحرلادبع  بیطلا ، - 1
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195 ص :
زا يدایز  هدـع  اـهتراشب  عون  نیا   (1) دوـش . یهتنم  يدـهم  نارود  هب  رگم  دـسریمن ، ناـیاپ  هب  اـم  داـهج  نیا  تسا : هتفگ  هـک  دـنکیم 

تمس هب  اذل  داد ، قوس  شروهظ  نامز  ندش  کیدزن  هب  نتـشاد  رواب  تیودهم و  هشیدنا  هب  ندرک  ادیپ  داقتعا  هب  ار  نادوس  برغ  نانکاس 
هک هَّللادبع  هفیلخ  دـج  تسا ، هَّللادـبع  هفیلخ  ردـپ  یکی  نادوس ، قرـش  يوسهب  نیرجاهم  نیب  زا  و  دـننیبب ، ار  وا  ات  دـندرک  ترجاهم  قرش 

مانهب درک  تیانع  وا  هب  يرـسپ  دـنوادخ  درک و  جاودزا  اجنامه  دـش و  رقتـسم  نآ  رد  دـمآ و  هشیاعت »  » هناخ هب  دوب  رارکلا » یلع   » شماـن
. دنداد وا  هب  ار  لیشروت »  » بقل دوب و  روهشم  حالص  یگتسیاش و  هب  هک  دمحم » »

ار وا  راک  شرـسپ  تفای و  تافو  شردپ  اجنامه  رد  دیزگ ، تنوکـس  عمجلا » ۀلیبق   » هناخ رد  هَّللادـبع  شرـسپ  هداوناخ و  هارمه  هب  دـمحم 
و هدش ، بوسنم  یشرق  خیش  هب  هک  اهنآ  ریاظن  قیاقح و  نانخس و  هنوگنیا   (2) داد . همادا 

شردـپ ییوگـشیپ  هب  ار  نآ  هدروآ ، وـلیب  دـمحم  هچنآ  تسا  رکذ  لـباق  ص 105 ؛ رورکتلا ، خـیرات  یف  روسیملا  قاـفتا  ولیب ، دـمحم  - 1
نیمز قرشم  رد  يدهم  هک  تسا  هتشاد  هراشا  بلطم  نیا  هب  هکلب  دندوب ، هداد  ار  يدهم  روهظ  یکیدزن  تراشب  وا  هب  هچرگ  هدادن ، تبـسن 

هب دانتسا  اب  دنکیم ، نیعم  تقو  يدهم  روهظ  يارب  هک  یثیداحا  هکلب  تسا ، هدرکن  صخـشم  ًادبا  ار  روهظ  تقو  زگره  اما  دوشیم ، رهاظ 
دوخ هینالوف  هدیـصق  رد  وا  و  باطخ . نب  رمع  رـصع  رد  رگم  تفرگن ، رارق  هدافتـسا  دروم  يرجه  خیرات  اریز  هدرک ، بیذـکت  در و  قطنم 

هللا یلـص  ربمایپ  نوچ  ار ، يدـهم  روهظ  يارب  تقو  نییعت  هلأسم  دـینک  اهر  و  داب ،» رترب  يدـهم  نأش  : » ینعی يدـهملا » يراقنب  : » دـیوگیم
نیمألا رتکد  هب : دینک  هاگن  طابترا ، نیا  رد  دیـشاب . هتـشاد  داقتعا  يدـهم  ندـمآ  هب  هک  تسا  نیا  امـش  هفیظو  اهنت  درکن ، نینچ  هلآ  هیلع و 

ربماسد 1991 م. ۀیقیرفا ، تاسارد  ۀلجم  ۀیدهملا ، راطا  یف  ۀیرجینلا  ۀینادوسلا  تاقالعلا  ۀقنموبا ،

ص 179 نادوسلا ، برغ  یف  ۀیدهملا  ۀکرحلا  جاحلا ، دمحم  دمحا  - 2
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196 ص :
نادوس رد  يدهم  هشیدنا  هک  دراد  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  هدش ، رکذ  روهظ  نامز  ندش  کیدزن  دروم  رد  يدـهم ، زا  نیزلاّدو ،»  » زا لقن  هب 

یّنـس و هشیر  نادوس  فلتخم  قطانم  رد  هشیدـنا  نیا  ذـخآم  عبانم و  هک  دزاسیم  نشور  هتفای و  راشتنا  نادوس  برغ  لـینلا و  يداو  شخب 
هتسویپ نادوس  مدرم  : » دنکیم هصالخ  مالک  نیا  اب  ار  تیودهم  يدهم و  هشیدنا  زا  راشرـس  ّوج  نیا  ۀکیبش ، یکم  رتکد  اذل  دراد ، یفوص 

تسا و هتسیاش  حلاص و  مه  هک  دندیدیم  ار  يدرم  تقو  ره  اذل  دندادیم ، رارق  دوخ  رظن  حمطم  ار  رترب  یگدنز  نتخاس  ملظ و  زا  تاجن 
موهفم  (1) تسا .» يدـهم  وا  هک  دـندرکیم  ناـمگ  دراد ، تیمح  تریغ و  شاهداوناـخ ، نید و  هب  تبـسن  تیارد و  لـقع و  بحاـص  مه 

نادوس رد  ةوعدلا » بحاص   » هاگدید زا  تیودهم 
، نادوس زکرم  رد  هشیدنا  نیا  هک  میتسناد  دراد و  دوجو  تیودهم  يدـهم و  نوماریپ  بتکم  هد  یمالـسا  هشیدـنا  رد  هک  میدرک  هراشا  اًلبق 
ار لاسهب 1881 م  دمحا ، دمحم  خیـش  يربهر  هب  تیودـهم ، هب  توعد  يارب  ياهنیمز  دوخ  هک  درک  ادـیپ  جاور  روشک  برغ  لینلايداو و 

؟ دوب بستنم  هدشدای  بتاکم  زا  کیمادک  هب  دوب و  هچ  توعد  نیا  ياوتحم  رهوج و  یتسارهب  اما  تخاس ، مهارف 
زا یفاک ، رادـقم  هب  توعد »  » هلأسم هکارچ  تفرگ ، رارق  ناوارف  رییغت  فیرحت و  ضرعم  رد  نآ  ناقفاوم  ناـفلاخم و  فرط  زا  عوضوم  نیا 

یگدیچیپ هابتشا و  ورنیا  زا  دوبن ، رادروخرب  وگتفگ  یسررب و  دقن و  لیلحت و  هیزجت و 

. نورقلاربع نادوسلا  ۀکیبش ، یکم ، - 1
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197 ص :
هک ماهداد  رارق  سـسجت  هعلاـطم و  دروم  هتـشون  دـنچ  رد  اًـلبق  ار  ثحبم  نیا  دوـخ  يدـهملا ) قداـص  ) هدـنراگن ریزگاـن  دـش ، هریچ  نآ  رب 

: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم 
زا ار  مدوخ  لیالد  هک  1996 م ،» نیدلاماما / قداصلا ، نمحرلادبع   » و 1986 م » يدهملا / ۀیجلویدیأ  «، » 1975 م ۀیدهملا / نع  کنولأسی  »

قیقد بلاج و  یملعویقیقحت  تروصهب  يدهملاماما ، سورد  اهینارنخـس و  ماکحا ، اههتـشون ، اهرادشه ، نیوانع : تحت  يدهاوش  قیرط 
رد يدـهملاماما  درب  دـنهاوخ  یپ  هلأسم  نیا  هب  ناگمه  دوش ، رظن  ذـخآم  عبانم و  نآ  هب  قیمع  یهاگدـید  اـب  رگا   (1) ماهدیناسر . پاچهب 

مهدزای بتکم  ناونعهب  ار  نآ  ناوتیم  اذـل  دراد و  توافت  یلبق  هناـگهد  بتاـکم  اـب  هک  تسا  یلقتـسم  بتکم  ياراد  تیودـهم ، عوضوم 
: میزادرپیم نآ  رصتخم  حرش  هب  هک  تسناد 

دمحا دـمحم  خیـشلا  ) ناشیا اذـل  تسین ، حیحـص  يدـهم  ماما  روهظ  يارب  صاـخ  یناـکم  رکذ  نینچمه  و  تیقوت »  » نیعم ناـمز  نییعت  - 1
، هدرکن نییعت  روهظ  يارب  ار  ینامز  زگره  ربمایپ  :) تسا هتفگ  هرابنیا  رد  ق  لاسهب 1300 ه . دوخ  ینارنخس  رد  ةوعدلا ) بحاص  يدهملا /

: تسا هدومرف  هکلب 
وت رب  هچرگا  نادـب و  : » تسا هدروآ  هباـطخ  نـیا  زا  يرگید  ياـج  رد  نـینچمه  دـنیوگیم ،» غورد  ناگدـننکتیقوت  « ؛» نوتاـّقولا بذـک  »

هکنانچنآ لاعتم ،) يادخ  رگم  درادن ، عالطا  نآ  تقیقح  زا  سکچیه  تمایق ، زور  هب  ملع  دننام  يدهم  روهظ  هب  ملع  هک  تسین ، یفخم 
بتک زا  باتک  هدراهچ  تیودهم  ثحبم  رد  : » هک تسا  هتفگ  زین  سیردا » نبا  دمحا  دیس   » نوچ یناققحم 

ات م  لاس 1990  زا  دـش ، رـشتنم  یپردیپ  ءزج   7 رـشنلل ، موطرخلا  ۀعماج  راد  يدهملا ، مامإلل  ۀلماکلا  راثآلا  میلـسوبا ، میهاربا  دـمحم  - 1
1994 م.
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198 ص :
دروم اذل  درادن و  عالطا  نآ  زا  یسک  هک  دنکیم  جورخ  یتهج  زا  يدهم  : » دوزفا زین  و  دناهتفگ .» نخـس  يدهم  درومرد  غورد  هب  هَّللالها 

رد هک  توعد  روشنم  رد  بلطم  نیا  و  دـشاب ، يدـهم  روهظ  طورـش  اـههناشن و  لاـبند  یـسک  تسین  زیاـج  - 2 (1) دریگیم .» رارق  راـکنا 
هک تسا  نآ  زا  رترب  دنوادخ  هکلب  درادن ، قولخم  ملع  هب  یگتـسب  لاعتم  قلاخ  ياطع  : » تسا هدمآ  هدش ، رـشتنم  ق  لاوش 1298 ه . خیرات 

، نآ ياجهب  دنامب و  بقع  تسا  نکمم  هفـشاکم  : » تسا هدمآ  زین  هطبار  نیا  رد  و  دـشاب ،) نف  لها  مولع  ای  نیناوق  هطباض  هب  دـیقم  وا  ملع 
(2) َنوُمَْلعَت ؛» ام ال  ُُقلْخَیَو  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  زین  دنوادخ  دنکیم ،» تیبثت  ار  يرگید  رما  دنوادخ 

(3) َوُهّالإ ؛» اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُحِیتافَم  ُهَْدنِع   » و دینادیمن » امش  هک  دنیرفآیم  ار  ییاهزیچ  دنوادخ  «و 
َنوُطیُِحی َو ال  : » دـهدیم ماجنا  دـنک ، هدارا  ار  هچنآ  دـنوادخ  هتبلا  دـنادیمن .» ار  اهنآ  یـسک  وازج ، و  تسوا ، دزن  اهنت  بیغ ، ياهدـیلک  »

(4) َءاش ؛» اِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب 
رد اهنآ  میلـست  ناناملـسم و  هقرفت  داسف و  ملظ و  جاور  - 3 (5) دهاوخب .» دنوادخ  هک  رادـقم  نآ  رگم  درادـن ، هطاحا  وا  ملع  هب  یـسک  «و 

تریغاب و ناملسم  رما  نیمه  و  دنهد ، تلذ  هب  نت  نانآ  دش  ثعاب  یبنجا ، ماّکح  لباقم 

ص 337 ج 1 ، كردم ، نامه  - 1

8 لحن : - 2

59 ماعنا : - 3

255 هرقب : - 4
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199 ص :
، دنامن یقاب  يزیچ  نید  زا  هک  اجنآ  : » تسا هتفگ  هنیمز  نیمه  رد  ناشیا  اذل  دهدیم ، قوس  رکنم  يدوبان  نید و  زا  عافد  تهج  ار  تیمح 

شمیرح رب  وا  تریغ  زا  رتدـیدش  دـنوادخ  مـیرح  رب  نمؤـم  ِتریغ  و  دوـشیم ، هـتخیگنارب  تریغ  نآ ، مـسر  زج  نآرق  زا  و  نآ ، مـسا  زج 
نوفدم اًلعف  هک  تنس  باتک و  يایحا  قیرط  زا  رگم  دریگیمن  ماجنا  ناناملسم  عاضوا  حالصا  مالـسا و  هرابود  ندش  هدنز  - 4 (1) تسا .»
تیعبت ادخ  لوسر  تنس  زا  دیریگب و  رظنرد  ار  ادخ  ياوقت  ات  منکیم  هیصوت  مدوخ  امـش  هب  نم  کنیا  : » تفگ هنیمز  نیا  رد  اذل  دناهدش ،

شدوخ و نیب  دنویپ ، هتـشر  ناونعهب  يدهم  هک  یتعیب  نآ  - 5 (2) دراد .» یگتـسب  عوضوم  ود  نیا  هب  تیودهم  هلأسم  هک  دینادب  و  دـینک ،
زین ادـخ  تعاط  رب  وت  اب  میدرک و  تعیب  وا  لوسر  دـنوادخ و  اب  : » تسا هدرک  صخـشم  ریز  وحن  هب  ار  نانآ  فیاظو  هداد ، رارق  شباحـصا 

یچیپرـس رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  وت ، ناـمرف  زا  مینزن و  ناـتهب  ارتـفا و  میوـشن و  اـنز  بکترم  مینکن و  يدزد  هک  میدرک  تعیب 
تـسا دـنوادخ  دزن  هچنآ  هب  میزیرگن و  داهج  زا  مینک و  كرت  ار  نآ  میـشاب و  هتـشاد  دـهز  ایند  هب  تبـسن  هک  میدرک  تعیبوت  اـب  مینکن ،

. میشاب دنمقالع  بغار و 
نم و  : » تفگیم هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهتنـس  نتـشاد  اـپرب  نید و  ياـیحا  يارب  درکیم  ناوارف  شـالت  دـمحا ) دـمحم  ) وا - 6

ات متـسه  وا  رظتنم  نم  اـما  تـسوا ، تـسدهب  ییاـهر  تاـجن و  هـک  یـسک  ناـمه  ینعی  مشاـب ، رما  یلو  هـکنیا  زا  مـنادیم  رود  ار  مدوـخ 
هکنیا ات  « ... » مشاب وا  راکتمدخ  راککمک و 
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لاعفا لاوقا و  زا  - 7 (1) متـسه .» رظتنم  يدهم  نم  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  هاگنآ  مدرب و  شروی  لوسر  ادـخ و  بناج  زا  گرزب  تفالخرب 
هکنیا تهج  هب  دوب ، دـنهاوخ  یقاب  وا  زا  سپ  مالـسا ، تما  هکارچ  تسین ، نامزلارخآ  رد  وا  روهظ  هک  تفایرد  ناوتیم  حوضوهب  يدـهم 

نیا هک  دـیوگب  یـسک  دـنچره  دنـشاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياـفلخ  نیـشناج  اـت  دـیزگرب  ار  ییاـفلخ  شباحـصا  ناـیم  زا  وا 
نیا دـشابیم ، يدـهم  روهظ  زا  سپ  تما  رارمتـسا  هب  دـقتعم  وا  هکنیا  رب  ینبم  رگید  لیلد  و  تساهنآ . تاـفو  زا  سپ  بساـنم  اـهبصنم 

و تسا ، صاخ  یعـضو  لاح و  یماـقم ، تقو و  ره  يارب  : » هک هدرک  حرطم  هنوگنیا  ینید ، حالـصا  شبنج  يارب  ار  يراـیعم  وا  هک  تسا 
«. دشاب دیاب  ینادرم  ینارود  نامز و  ره  يارب 

نوتم رد  هک  نانچنآ  هتشادن ، یسیع  ترـضح  روهظ  هب  ياهراشا  رود ، ای  کیدزن  زا  وا  يدهم ، ماما  رایـسب  ياههتـشون  اههتفگ و  دوجو  اب 
ياههتـشون زا  کیچـیه  رد  هکنانچمه  نامزلارخآ ، طیارـش  رد  یـسیع ، روهظ  سپـس  تسا ، لوا  يدـهم  روهظ  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا 

. تسا هدمآ  متاخ  نامز  رد  وا  هکنیا  ای  و  تسا ، شخب  نایاپ  متاخ و  شمالک  هک  هدشن  دراو  بلطم  نیا  وا ، ناوارف 
: وا تامیلعت  رظنم  زا  يدهم ، ماما  توعد  هصالخ :

. نامزلارخآ ياهتیقوت  تیودهم و  نیب  ندش  لئاق  ییادج  - 
. دندش رحبتم  نآ  رد  نارگید  هک  ییاهتمالع  طیارش و  لوبق  مدع  - 
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هللا یلص  ربمایپ  ياجهب  تفالخ ، یلاخ  هکیرا  رب  سولج  قیرط  زا  يربهر ، ألخ  ندرک  رپ  يارب  مربم  زاین  توعد و  نیب  ندش  لئاق  طابترا  - 

. هلآ هیلع و 
ماجنا هب  مزلم  يو  هک  وا  هب  یبیغ  رما  رودـص  دروم  رد  ینورد ، هبرجت  کی  اب  هدـش  مأوت  یعوضوم ، ياهترورـض  تامازلا و  هنوگنیا  - 

ماع مازلا  بسح  نآ  و  دـناسر ، ماجنا  هب  ار  فیاظو  نآ  اـت  هدرک  شیوخ  زا  تعاـطا  هب  مزلم  تدـش  هب  زین  ار  تما  دوشیم و  فیاـظو  نآ 
(1) ّیلإ ؛» َبانَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتاَو  : » تسا میرک  نآرق 

«. دناهدمآ نم  يوسهب  نانکهبوت  هک  نک  يوریپ  یناسک  هار  زا  »
، یمالسا تیودهم  بتاکم  ریـس  دنور  رد  مهدزای  بتکم  ناونعهب  ار  يدیدج  بتکم  دوخ  تیودهم  يدهم و  دروم  رد  يدهم  ماما  میلاعت 

لها ییارگمه  ساـسا  دـناوتیم  هک  تسا  تیودـهم  هـب  توـعد  هـنیمز  رد  ماوداـب  درف و  هـب  رـصحنم  رثا  اـهنت  هـک  تـسا  هدروآ  دوـجوهب 
: دوشیم هصالخ  هتکن  تفه  رد  توعد  نیا  و  دروآ ، دوجوهب  ار  ناناملسم ) ) هلبق

ناونعهب دوخ  نیا  هک  تنس  باتک و  يایحا  هب  دراد  یگتـسب  مالـسا  نید  يایحا  هک  تسا  زکرمتم  عوضوم  نیا  رب  تیودهم  هب  توعد  - 1
. تسا تنسلها  دزن  لصا  نیرتمهم  زا  ینابیتشپ  تیامح و 

ناوـنعهب يوـنعم ، یحور و  ياـههشیر  ياراد  یمالـسا  ماـکحا  اـهفیلکت و  هک  تسا  هداد  رارق  دـیکأت  دروـم  ار  بـلطم  نـیا  توـعد  - 2
. تسا فوصت  لوا  لصا  زا  ینابیتشپ 

دنکیم يراشفاپ  ینید  يربهر  رد  تماما  شقن  رب  توعد  نینچمه  - 3

. تسا هدرک  دانتسا  داهشتسا و  نآ  هب  ص 137  ج 1 ، ۀلماکلا ، راثآلا  رد  يدهملا  15 ؛ نامقل : - 1
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بسن هب  هن  يدمآراک ، یگتـسیاش و  هب  هتخاس  طبترم  ار  تماما  هلأسم  هچرگ  دراد ، تقفاوم  هعیـش  لوصا  نیرتمهم  اب  دوخ  هبونهب  نیا  هک 

؛» تسا ماما  وا  مه  دننک ، ادیپ  وا  هب  لیامت  نیملـسم  ياهلد  دهن و  ندرگ  ار  نآ  ماکحا  دـشاب و  مزتلم  نید  هب  هکره  : » ینوخ ياهدـنویپ  و 
. هیضابا هدیقع  قباطم 

لاح عضو و  یماقم ، تقو و  ره  يارب   » هک دشاب  قطنم  نیا  ساسارب  دیاب  یمالـسا  هقف  رد  تکرح  هک  دراد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  توعد  - 4
رارصا نآ  رب  یمالسا  دیاقع  ياملع  هک  تسا  یلصا  نیا  هتبلا  دنشاب .» صاخ  ینادرم  دیاب  ینارود  نامز و  ره  يارب  و  دراد ، دوجو  یـصاخ 

. دنراد
. دنراد دیکأت  نآ  رب  یبالقنا  ناناملسم  هک  یلصا  نامه  ینعی  درک ؛ ایحا  ار  داهج  هضیرف  توعد ، نیا  - 5

دروم رد  اما  تسا ، رتارف  بهاذم  قَِرف و  هب  يدـنبیاپ  هریاد  زا  هک  دـنادیم  یحو  یعطق  روما  يارب  ًافرـص  ار  يرادافو  يوریپ و  توعد ، - 6
. تسا یمالسا  نارگرادیب  لوصا  زا  یلصا  نیا  هک  تخادرپ  اهنآ  لصف  لح و  هب  يروش ، داهتجا و  قیرط  زا  دیاب  یعطقریغ ، لئاسم 

تسا يزیچ  نامه  ینعم  نیا  هک  نید ، يایحا  هفیظوهب  نآ  نتـسناد  طبترم  تیودهم و  زا  لاعفریغ  اتـسیا و  ياهشقن  درط  يارب  شالت  - 7
نادوس هب  ار  اهنآ  یـسیلگنا  نارگلاغـشا  هک  دوب  یناسک  ءزج  وا  تخاس و  ررقم  ار  نآ  رـصم ، یبرع  بالقنا  ناربهر  زا  ماّوعلا » دـمحا   » هک

ار يدهم  ماما  ات  تساوخ  ناناملـسم  زا  نآ ، نایاپ  رد  هک  دروآرد  شراگن  هب  تیودـهم  هب  توعد  هرابرد  ار  یمایپ  وا  اذـل  دـندرک ، دـیعبت 
تارابع نیا  نآ  رد  دوب و  مالسا ) نامیا و  لها  ناردارب  زا  ماع ، صاخ و  دارفا  يارب  ماوع ، تحیـصن  :) ناونع تحت  مایپ  نیا  دنیامن ، کمک 

تسا یسک  مزلتسم  مالسا ، ناهج  لاوحا  عاضوا و  : » تسا هدمآ 
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ات دـنادرگ ، مکاح  راوتـسا و  دیدنـسپ ، ام  يارب  دوخ  هک  ار  مالـسا  نید  اـت  مییاـمنیم  تلأـسم  دـنوادخ  زا  اذـل  دـنک ، ماـیق  نید  رما  هب  هک 
هک تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هطساو  هب  هچ  وا ، لوسر  نانخس  هب  تبسن  یقیدصت  وا و  قداص  هدعو  هب  تبـسن  دشاب  يرادافو  ناونعهب 

نیا رب  يدهم  ماما  یتقو  دشاب ،» شحلاص  ناگدـنب  رگید  هطـساوهب  اسبهچ  دنتـشگ و  نایامن  شدوجو  ياههقراب  رهاظ و  شلابقا  ناگراتس 
. دوش پاچ  داد  روتسد  تسناد و  زاجم  ار  نآ  دش ، علطم  مایپ  هلاسر و 

: دیوگیم نادوس ، رد  تیودهم  دروم  رد  یبلش  دودولادبع  رتکد 
يارجا يارب  شـالت  بوـجو  موـهفم  دوـخ  نیا  هـک   (1) درکیم » مسجم  ار  دوـخ  رـصع  یحالـصا  ياـهشبنج  یماـمت  هک  دوـب  یـشبنج  »
مکحم هلـسلس  زا  ار  نآ  اما  دراد ، دیکأت  تیودهم  هب  داقتعا  رب  نادوس  رد  تیودهم  مهدزای  بتکم  ًاساسا  و  دـنکیم ، هدافا  ار  تاحالـصا 

. دزاسیم ادج  تنس ، لها  بتاکم  عطاق  تاتیقوت  اب  دروخیم  مشچ  هب  یعیش  بتاکم  رد  هک  يدنواشیوخ 

اههاگدید دیاقع و  رد  فالتخا  دوجو  اب  بتاکم ، رگید  اب  لماعت  متفه : روحم 

هکیلاح رد  دوش ، رظنفرـص  ییاهن ، لکـشهب  تیودـهم ، هب  داقتعا  زا  دـنهاوخیم  دـناهدرک ، رکذ  دوخ  هک  یلیـالد  هب  ناناملـسم ، یخرب 
ماما هنالوؤسم  توعد  اما  تسین ، دنمدوس  نارگید ، راوتسا  مکحم و  لیالد  دوجو  اب  هاگدید ،

ص 248. ةرهاقلا 1979 م ، فراعملاراد ، هتوعدو ، ینادوسلا  يدهملا  ۀکرحل  ۀیرکفلا  لوصالا  یلبش ، دودولادبع  رتکد  - 1
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ریثک و نبا  يزار و  رخف  هاگدید  اب  نینچمه  دشابیم و  لاس  دص  ره  رد  نید  دیدجت  حالـصا و  نامه  رگنایامن  عقاورد  نادوس ، رد  يدهم 

یگنهامه میتخادرپ ، نآ  لیصفت  هب  اًلبق  هچنآ  قباطم  هیفوص ، رظن  زا  نامزلاثوغ »  » عوضوم و  هلـضاف ) هنیدم  ) رد فوسلیف  ناونعهب  یباراف 
. دراد

یـصخش تاداقتعا  هب  هقرف  ره  يدـنبیاپ  تهج  زا  دـنراد ، داقتعا  نآ  هب  هک  یناسک  رظنم  زا  دوخ و  هب  تیودـهم  عوضوم  نداد  صاـصتخا 
رد تیمزج  يدنواشیوخ و  بسن و  هلأسم  زا  رگا  اما  دوشیم ، نیملـسم  نیب  فالتخا  بجوم  اًلمع  اههقرف ، نآ  ناربهر  تهج  زا  زین  دوخ و 

دیآیم و دوجوهب  یمالـسا  ياهبتکم  اههقرف و  نیب  یکیدزن  تدحو و  میرادرب ، ماگ  هنالووسم  شیارگ  يوسهب  هتـشادرب ، تسد  تیقوت 
. درک دهاوخ  روراب  ار  نادوس  رد  يدهملا  دمحا  دمحم  ماما  هلوقم  بیترت  نیدب 

لک نیب  فالتخا  هیام  زین  تیحیـسم  هب  داقتعا  هدش ، ناناملـسم  ياهبتکم  قرف و  نیب  فالتخا  بجوم  تیودهم  هب  هدـیقع  هک  روطنامه 
یصاخ دیاقع  عوضوم  نیا  نوماریپ  ناناملـسم  رگید و  يداقتعا  ياراد  نایحیـسم  داقتعا و  یعون  ياراد  اهيدوهی  نوچ  تسا ، باتک  لها 

. دنراد
ناسنا لاحرههب  یلو  تیدوهی - تیحیسم و  نوماریپ  ای  تیودهم ، هشیدنا  دروم  رد  ناناملـسم ، نیب  هچ  تافالتخا - هنوگنیا  زا  رظنفرص 

زا هکلب  ناشتافالتخا ، نتفرگ  هدیدان  ای  ناشیاههاگدید و  يزاسناسکی  قیرط  زا  هن  مه  نآ  دنک ، یـشوپمشچ  نآ  یفنم  دراوم  زا  دناوتیم 
اًلمع و هک  دزاسیم  ققحم  تافالتخا - نآ  دوجو  اب  ار - هناـمیکح  لـماعت  هک  میهاـفم  زا  ياهعومجم  نوماریپ  قفاوت  لقادـح  نیمأـت  قیرط 

دوش و نینوخ  تاعزانم  ثعاب  دهاوخب  هکنیا  نودب  دنکیم ، هدنلاب  روراب و  ار  اهناسنا  دیاقع  هاگدید و  هتسویپ 
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. دشاب فلتخم  ياهندمت  نیب  ای  دحاو و  هعماج  کی  رد  تسا  نکمم  هک  ددرگ  همه  نیب  مهافت  دنور  ینکشراک  بجوم  هکنیا  ای 

یعیبط نیناوق 
ناگمه لوبق  دروم  دراد ، لامتحا  هک  دروآیم  دوجوهب  ار  یهاگدـید  دوخ  نیا  هک  تفاـی ، هار  یعیبط  نیناوق  تخانـش  هب  یناـسنا  هشیدـنا 
شیوخ ضارغا  فادـها و  يارب  دـنک و  فشک  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناسنا  هفیظو  دراد و  یعیبط  ياهتنـس  ملاع  هکنیا  نآ  دوش و  عقاو 

. دهد رارق  هدافتسا  دروم  دریگ و  راکهب  هبرجت - لقع و  قیرط  زا  ار - اهنآ 
یتفرعم نیناوق 

هناگراهچ لیاسو  هدنریذپ  هدنریگربرد و  هک  دسرب  یقفاوت  دروم  یتفرعم  نیناوق  هب  یناسنا  یفـسلف  ینید - هشیدنا  دوریم  راظتنا  نینچمه 
صاصتخا یلوبق  لباق  عورـشم و  هزوح  تسا  مزال  شخب  ره  يارب  و  هبرجت ؛ لقع و  ماهلا ، یحو ، زا : دنترابع  هک  دـشاب  تفرعم  تخانش و 

. دنکیم ادیپ  هلصیف  مسیئال  نید و  نیب  هشقانم  تروصنیا  رد  دبای ،
یقالخا نیناوق 

: ریظن ییاـهیگژیو  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  رظن  قاـفتا  یقـالخا  نیناوق  عباـنم  لوـصا و  رب  مدرم  هک  تسا  نیا  تشاد ، راـظتنا  دـیاب  ار  هچنآ 
(Axiology) قالخا ملع  نوماریپ  دوجوم  ياهيریگرد  تروصنیا  رد  دشاب ، رادروخرب  یگتـشذگدوخ  زا  يرگنیلک و  يزاسدننامه ،

. دریذپیم نایاپ 
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رشب قوقح 

ار هچنآ  و  دـنریذپب . تسا - راوتـسا  حلـص  يربارب و  تمارک ، تلادـع ، يدازآ ، رب  هک  ار - رـشب  قوقح  روشنم  ًاقفتم  مدرم  هک  میراودـیما 
هرهوج ایاضق ، هنوگنیا  نداد  هلـصیف  عوضوم  اذل  دـبای و  ققحت  لطاب  عطاق  تسکـش  قح و  ییاهن  يزوریپ  لیبق  زا  دـنراد ، راظتنا  نانمؤم 

. دهدیم لیکشت  ار  راظتنا  نیا 
اب طابترا  رد  اما  میداد ، حیضوت  تیودهم  هب  طوبرم  تافالتخا  لصف  لح و  هنیمز  رد  ار  لآهدیا  رترب و  لماعت  هویش  نیـشیپ  ياهزارف  رد  ام 

نأش اذل  تسا و  توافتم  رگیدـکی  اب  فلتخم  للم  نوتم  هکنیا  تهجهب  دراد ، رارمتـسا  بتکم  نیا  نوماریپ  دوجوم  تافالتخا  تیحیـسم ،
(1) َنوُِفلَتْخَی ؛» ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَف  : » ددرگیمزاب لاعتم  دنوادخ  هب  عوضوم  نیا 

«. دنکیم يرواد  دنتشاد ، فالتخا  نآ  نوماریپ  هچنآ ، هرابرد  تمایق  زور  رد  نانآ ، نیب  دنوادخ ، »
ریاظن اهندمت و  نایدا و  يوگتفگ  قیرط  زا  ناوتیم  اما  دیـسر ، تیودـهم  نوماریپ  وگتفگ  قیرط  زا  يدـحاو  هاگدـید  هب  ناوتیمن  زگره 
مالـسا هکنیا  لـیالد  زا  و  میـشاب . هنـالداع  دازآ و  رترب ، یناـسنا  عضو  راـظتنامشچ  دـیآیم ، رامـشهب  یگتـسبمه  ياـهرازبا  زا  هک  اـهنیا 
ششوپ تحت  ار  ینارون  تشونرس  کی  يوسهب  ناسنا ، شرگن  نیا  تسا  رداق  مالسا  تعیرـش  هک  تسا  نیا  دشاب ، تیناسنا  نید  دناوتیم 

. دهد رارق  دوخ 

113 هرقب : - 1
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یناسنا هشیدنا  رد  شخبییاهر  موهفم  یفسلف  دعب 

(: شخب ییاهر   ) هدنهدتاجن موهفم 

نیزلا یسوم  رصیق  رتکد 
رد هک  نانچمه  دهدیم ، ناشن  رگید  تالاح  رد  ار  ياهروطسا (1)  موهفم  تالاح و  یخرب  رد  ار  یخیرات  موهفم  تایبدا  رد  هدنهدتاجن 

. دوشیم هتخیمآ  نآ  رد  ياهروطسا  یخیرات و  موهفم  هک  دنکیم  نایب  ار  ياهناگود  موهفم  تالاح  زا  يرایسب 
همه دناوتیمن  اریز  تسین ، هدـنهدتاجن »  » عوضوم یمامت  هدـنریگربرد  تسا - هدـمآرد  شراگن  هب  هچنآ  ره  ای  تایبدا - لومعم  قبط  و 

. فلتخم ياهلسن  لوط  رد  ای  ییایفارغج و  قطانم  رظن  زا  هچ  دهد ، رارق  دوخ  رتچ  ریز  ار  یهافش  لوادتم  لئاسم 
دهدیم تاجن  زاجعا ، هب  هیبش  ياهنوگهب  رابتبیصم ، زیگناتقر و  عاضوا  زا  ار  مدرم  زا  ینیعم  هعومجم  هک  تسا  يدرف  هدنهدتاجن »  » و

اب نیاربانب و  دوش ، وا  نیزگیاج  دنک و  مایق  مهم  نیا  هب  دناوتیمن  يرگید  درف  چیه  و 

. دعب تاحفص  ص 55 و  ۀیناسنإلا - نید  حاوسلا - سارف  - 1
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رد هک  تسا  دارفا  زا  یعمج  تسکـش  اب  هتخیمآ  رابتقر و  عاضوا  فلاخم  ای  هکـس و  يور  نآ  هدنهدناشن  هدنهدتاجن » ، » فیـصوت نیا 

. دناهتفرگارف صاخ  ناکم  کی 
يوـسهب هدـنیآ  رد  هک  تسا  يدـیما  شخبمسجت  هک  تسا  رَظَْتنُم »  » اـی بَقَترم »  » صخـش ناـمه  هدـنهدتاجن »  » هـک تـفگ  ناوـتیم  اذـل 

رگناشن مدرم - رابتبیصم  زیگناهعجاف و  لاوحا  عاضوا و  دننام  هدنهدتاجن -»  » ورنیا زا  دروآ ، دهاوخ  يور  تسا  کیرات  هک  يرـضاح 
نیمه هب  ددرگنرب ، رگید  ددرگ و  يرپس  تسا  نکمم  هک  دـشاب  ياهعقاو  کی  ًافرـص  هک  تسین  هنوگنیا  تسا و  رارکت  لباق  هدـیدپ  کی 
صاخ گنهرف  ای  هعماج  صتخم  هک  یناسنا  هدـیدپ  کی  ناونعهب  ار  نآ  دـیابن  و  تسناد ، ( pattern) لاور کی  ءزج  ار  نآ  دـیاب  رطاخ 

اهتما بوچراهچ  رد  رتهدرتسگ  حوطس  هب  هتفرهتفر  هدش و  عورش  يدرف  حوطـس  نیرتروصحم  نیرتنییاپ و  زا  ًاساسا  دومن و  یقلت  تسا 
. دوشیم هدیجنس  اهنرق  سایقم  اب  هک  دنکیم  ادیپ  هعسوت  یخیرات ، رایعم  کی  اب  اهتلم و  و 

« هدـنهدتاجن  » موهفم زا  نامرهق »  » عوضوم دـهدیم و  ناشن  ار  نامرهق »  » روص زا  یتروص  یناسنا  ياههشیدـنا  رد  هدـنهدتاجن »  » ًاـساسا
تالیخت و قباطم  نامرهق »  » هتشذگ نیا  زا  دشابن ، ای  دشاب و  طابترا  رد  رابتبیصم  عاضوا  اب  تسا  نکمم  نامرهق »  » اریز تسا ، رتهدرتسگ 

دوجوهب رارـصا  اب  هارمه  دـیدش و  ياهزاین  ای  هتخیـسگماجل و  ياهوزرآ  رثا  رد  هک  دوشیم  رهاظ  رـشب  زا  ياهعومجم  ياـهوزرآ  دـیما و 
. دیآیم

لیخت کی  تروصهب  ادـتبا  رد  تسا  نکمم  لاح  نیع  رد  اما  دریگیم ، رارق  هدـنهدتاجن »  » بوچراچ نامه  رد  نامرهق  موهفم  هکنیا  اـب 
یعمج
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دارفا رب  ریثأت  نیقلت و  تردق  عوضوم  نیا  هک  ارچ  دشاب ، هتشاد  تیعقاو  رب  يدنمورین  ریثأت  دناوتیم  تالیخت ، هنوگنیا  اما  دوش ، بوسحم 

اًلمع هک  دـهدیم  قوس  نامرهق »  » اـی هدـنهدتاجن »  » شقن ياـفیا  هب  ار  ناـنآ  اـهنآ  یناور  صاـخ  راـتخاس  هک  یناـسک  رب  هژیوهب  دراد ، ار 
باتک رد  هنادواج  هرطاخ  عون  کی  هب  ندـمآ  لئان  ای  یعامتجا و  تلزنم  ندروآ  تسدهب  تهج  رد  نانآ ، یناور  ياـهزاین  هب  هدـنهدخساپ 

. تسا خیرات 

یعامتجا يداقتعا و  ریسفت  ود  رد  هدنهدتاجن »  » موهفم

ای ینید و  تسا  نکمم  هک  تسا  هدـیقع  عون  کی  رگناشن  دوخ  هک  دراد ، طابترا  ینامیا  يداقتعا و  ياـههبنج  هب  هدـنهدتاجن »  » عوضوم
ياهبتکم هک  یلاح  رد  تسا ، توافتم  نآ  عبانم  لوصا و  هب  تبسن  یکلسم  یبتکم و  ياهریسفت  دیاقع ، ریاس  نوچمه  و  دشاب ، ینیدریغ 

هعماج هتخادرپ  هتخاس و  لئاسم  نیا  اریز  دـننک ، یفن  موهفم  نآ  زا  ار  سدـقت  ای  یگدـیچیپ  ای  تبارغ  هنوگره  ات  دـنراد  شالت  يدام (1) 
شزرا یعوـن  ياراد  یلو  تـسین ، یــصاخ  يداـقتعا  شزرا  ياراد  ورنـیا  زا  دوـخ ، یلمع  هناــبلطتعفنم و  فادــها  قـقحت  يارب  تـسا 

هچ ار ، نآ  لقاال  ای  دنکیم  راکنا  ار  کیزیفاتم  تقیقح  هک  يدام ) ) يرشب بتکم  ياههاگدید  اب  یقلت ، نیا  تسا و  یلمع  هنابلطتعفنم و 
. تسا قبطنم  دنادیمن ، ثحب  هتسیاش  یسانشهعماج  ملع  حطس  رد  ای  و  یقطنم ) راتخاس  ثیح  زا  ) یفسلف حطس  رد 

. دهدیمناشن يونعم » تایح  هیلوا  ياهتروص   » دوخ باتک  رد  میکرود »  » هک يدروم  نآ  دننام  - 1
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هکارچ دـننکیمن ، لوـبق  ار  يداـم  هاگدـید  ناـنیا  هک  تـفگ  دـیاب  يداـقتعا ، یتـفرعم و  ياـهماظن  نورد  نادنمـشیدنا  اـب  طاـبترا  رد  اـما 

دوخ تفرعم ، عون  نیا  عبنم  تخانـش و  ناوتیم  اًلبق  بیغ » ملع   » ناونع تحت  ار ، بیغ  نیا  دـیآیم و  بیغ  ملاـع  فرط  زا  هدـنهدتاجن » »
: دننام دراد ، یبیغ  هغبص 

موـهفم هک  تساـجنیا  زا  و  تشاد ، دـیدرت  ناوـتیمن  بیغ »  » تخانـش رب  ناـنآ  تردـق  رد  هـک  دـناهدروآ  ناینیـشیپ  هـک  ییاهییوگـشیپ 
هک ییاهيزوریپ  و  هدنهدتاجن »  » موهفم نامه  هب  هتسباو  ناهج  ثداوح  هدنیآ و  نوماریپ  یبیغ  ياهربخ  لوادتم  ثاریم  اب  هدنهدتاجن » »

، تسا يداقتنا  ریغ  ای  يداقتنا و  کیکـشت  هاگدید  اب  داضت  رد  نیقی ، نامیا و  رب  ینتبم  هاگدید  نیا  هتبلا  دراد  طابترا  دـشخب ، ققحت  دـیاب 
رد دنراد ، لوبق  ار  أدبم  هک  یناسک  سپ  دشابیم ، طبترم  أدبم  هلأسم  اب  نآ  نیتسخن  هک  دراد  يددعتم  حوطس  نامیا  نیقی و  هکنیا  نمض 

دروم رد  ای  هتشذگ و  تایاور  یـسررب  نوماریپ  ثحب  ًابلاغ  دنراد و  فالتخا  وا  صخـش  روهظ و  لحم  و  هدنهدتاجن »  » روهظ نامز  دروم 
هب لاصتا  باب  هک  دـنرادن  نامیا  عوضوم  نیا  هب  هک  تسا  يدارفا  هب  تبـسن  نیون  تخانـش  رب  ینتبم  هک  تسا  يدـیدج  تایاور  يزاسزاب 

رارق اتسار  نیمه  رد  دنراد  نانیمطا  نآ  ریاظن  یبیغ و  ياهادن  ایؤر و  باوخ و  یتسرد  هب  هک  یناسک  تسا و  هدش  هتـسب  ییاروام  ياهورین 
. دنریگیم

جراخ یتدیقع ، یتفرعم و  تردـق  دـناوتیمن  نآ - فلتخم  لحارم  نتفرگ  رظنرد  اب  يرـشب -) ) يدام ياهبتکم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما 
ًانیقی زرم ، دح و  نآ  زا  روبع  تهج  نآ ، فرط  زا  شالت  هنوگره  دنک و  در  ار  هراشا  دروم  یبیغ  هاگدید  هک  دشاب  هتشاد  رکش  کلـسم  زا 

یهاگدید هب  تبسن  يدام ) ) هیرظن نیا  تروص ، نآ  رد  اذل  دنکیم ، یقطنم  داضت  عون  کی  دراو  ار  نآ 
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دهاوخ رداص  یماکحا  دنک  هدافتـسا  یعطق  یمزج و  شور  زا  دشاب و  هتـشاد  لماعت  نآ  اب  دوخ  دتم  هطـساوهب  دـناوتیمن  هک  کیزیفاتم ) )

هک یناور  ینهذ و  ياضف  زا  جورخ  ندوب  ریذـپانناکما  اجنیا و  رد  صّخـشت  حرط  ندوب  لاحم  تهج  هب  یبیغ ، هیرظن  هکیلاـحرد  درک ،
دننک يزیرهیاپ  نیقی  مزج و  ساسارب  ار  یبیغ  تخانـش  دـنیامنیم  شالت  هک  یناسک  ربارب  رد  دوشیم ، رداص  نآ  زا  صاـخ  ماـهلا  هدـیدپ 

. ددرگ جراخ  یسانشدوخ  هریاد  زا  دناوتیمن 

نید هلوقم  و  هدنهدتاجن » »

چیه تقیقح  هک  دوشیم  تفاـی  ییاـههزوح  رد  هکلب  تسین ، ینید  رکفت  هب  رـصحنم  هدـنهدتاجن ،»  » موـهفم دـش ، هراـشا  هک  روطناـمه 
داقتعا خـیرات  يدام  ریـسفت  هب  هک  یتسینومک  ياـهروشک  هبرجت  رد  هدـنهدتاجن ) ) ناـمرهق موهفم  هک  اـجنآ  اـت  درادـن ، لوبق  ار  یتناـید 

. تسا هدش  رهاظ  زین  دنتسه  رکنم  ًاساسا  ار  کیزیفاتم  هلوقم  و  دنراد ،
ندرب الاب  يارب  ار  هنازادرپلایخ  هنارعاش و  باـطخ  یگمه  هک  میروخیمرب  انمیـشوه  غنـست و  وئاـم  نینل و  ریظن : يدارفا  هب  ناـیم  نیا  رد 

رواب و داجیا  تهج  ناشیاهتلم  هب  یبیغ  یمزج  باطخ  ندرک  اقلا  نانآ و  تالیخت  کیرحت  قیرط  زا  مدرم  ياههدوت  ياـهوزرآ  لاـمآ و 
راکهب دش - دهاوخ  لصاح  ًاعطق  يزوریپ  هک  ساسا  نیا  رب  نانآ - نیب  رد  يرادیاپ  تمواقم و  هیحور  ندرب  الاب  هدـنیآ و  هب  تبـسن  دامتعا 

ار نآ  تراـشب  هک  يزوریپ »  » هار ي  ادهـش »  » نوـماریپ نـتفگ  نخـس  ماـگنه  ار ، یگنادواـج »  » و تـمظع »  » لـثم ییاـهریبعت  اذـل  دـنتفرگ .
رد هدنهدتاجن »  » نآ رد  هک  دراد  دوجو  يدایز  دراوم  هکلب  دوب ، لاثم  کی  اهنت  دروم  نیا  هتبلا  دنربیم ، راکهب  دنهدیم ،
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212 ص :
. دنکیم تکرح  نید  فلاخم  يریسم 

هاگتـسد هب  هتـسباو  ًاتدمع  هشیدـنا  نیا  هکلب  دـنکیم ، ادـیپ  طابترا  ینید  رکفت  اب  هدـنهدتاجن »  » هلوقم دراوم  بلغا  رد  لومعم و  قبط  اما 
ياهیگژیو میسرت  لماش  اسبهچ  دراد و  هدهعرب  ار  یجنم »  » روهظ نامز  تاصخشم و  نییعت  تیلوؤسم  هک  تسا  یصاخ  ینید  یناحور و 

هب نتفای  هار  هلأسم  ققحت  ياعدا  تاـبثا  يارب  اـی  سدـقم و  بتک  نوتم  اـی  ینید  ياـهباتک  ریـسفت  رد  نآ  زا  يرادربهرهب  تهج  وا  يدرف 
. دوشیم نامسآ  زا  یهلا  یحو  تفایرد  ییاناوت  ینید و  تخانش 

، دنوشیمن گنهامه  عمتجم و  ربمایپ »  » ای ادخ »  » هشیدنا رب  هک  میباییمرد  مینک ، هاگن  رـشب  گرزب  نایدا  هب  یلک  شرگن  کی  اب  هچنانچ 
. دنراد رظن  قافتا   (1) دشابن ، ای  دشاب  ربمایپ  تسا  نکمم  هک  ملعم »  » هشیدنا رکفت و  رب  اما 

نامیا ادخ  هب  وت  نیاربانب  دـنتفگ : وا  هب  اذـل  ماهتفگن ، ار  نآ  نم  تفگ : يراد ؟ نامیا  ادـخ  هب  ایآ  دـش : لاؤس  ادوب  زا  يزور  هک  دـناهدروآ 
! ماهتفگن زین  ار  نیا  تفگ : يرادن !

رتشیب اذل  دریگیم ، ربرد  ار  نآ  زا  شیب  ملعم و  داعبا  یبن ) ) ربمایپ هکنیا  تهجهب  دشرم ) ) ملعم ای  دشاب  ربمایپ  هچ  ینید  تخانـش  عبنم  لاح 
دوخ رـصع  رد  ار  یجنم »  » نامه ًاترورـض  ربمایپ ، ای  گرزب  راگزومآ  نآ  هک  ارچ  دـننکیم ، حرطم  ار  یجنم ) ) هدـیا ینمـض  روطهب  ناـیدا 

هدننکسکعنم دوخ  نیا  هک  دنک  قرف  تسا  نکمم  نایدا  زا  کیره  رد  یجنم »  » هشیدنا فعـض  ای  توق  هک  توافت  نیا  اب  دنهدیم ، ناشن 
فعض ای  توق  تاجرد  فالتخا 

. دوب ملعم  کی  دنک ، ادیپ  تیهولا  دامن  هکنآ  زا  لبق  ادوب  - 1
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213 ص :
تعیبط هب  کیدزن  ناـیدا  ناـیمرد  ار  عوضوم  نیا  اـًلومعم  هتبلا  هک  تسا  تاـیبیغ  عوضوم  رد  فلتخم  ناـیدا  قارغا  کـیزیفاتم و  هشیدـنا 

کیدزن نآ  فیعـضت  ای  یهلا و  هشیدنا  یفن  ثحبم  هب  كدـناكدنا  هک  اجنآ  ات  میباییم ، رتفیعـض  ( Natural Religions) يدام
رایـسب تیحیـسم  لثم  نایدا  یخرب  رد  یجنم »  » عوضوم هکیلاح  رد  دوشیم ، هدهاشم  مسیـسویسوفنک »  » بتکم رد  هک  نانچنآ  دوشیم ،

. دراد یتوافتم  بهاذم  یجنم »  » هدیا هب  نآ  يدنبیاپ  نازیم  هب  تبسن  ینید  ره  هک  قرف  نیا  اب  ددرگیم ، حرطم  يوق 

« تراشب  » هدیا و  هدنهدتاجن » »

نیدـب تسا ، تراشب  هدژم و  نامه  هک  تفای  ناوتیم  ار  یکرتشم  رـصنع  دـنراد ، داقتعا  هدـنهدتاجن »  » هدـیا هب  هک  یناـیدا  همه  ناـیمرد 
: لـثم تفاـی ، ناـیدا  رد  نآ  يارب  ناوـتیم  ار  یناوارف  ياـهلاثم  ددرگیم و  حرطم  وا  دـلوت  اـی  یجنم »  » روـهظ ینیبشیپ  عویـش  هک  ینعم 

نیا هب  هراشا  طاـبترا ، نیا  رد  ییادوب (1)  تایاور  هصالخ  هک  درک  افتکا  مسیئادوب  هب  ناوتیم  اـجنیا  رد  مالـسا ، اـی  تیحیـسم  تیدوهی ،
قاّرب يرـس  نیرز و  ياهنادند  اب  بیکرتشوخ ، ِدیفـس  لیف  کی  هک  دنیبیم  باوخ  رد  شرـسپ ، دلوت  زا  لبق  ادوب  ردام  هک  دراد  عوضوم 
ناـبز زا  ار  باوـخ  هصق  دوـب - هاـشداپ  هک  ادوـب - ردـپ  هک  نیمه  دوـشیم . وا  محر  دراو  تسار  تمـس  زا  دوـب ، هحلـسا  شـش  ياراد  هک 

ار تمظع  یگرزب و  ادوب ) ) شدنزرف يارب  نانآ  هاگنآ  دـننک ، ریبعت  ار  ایؤر  نیا  وا  يارب  ات  درک  عمج  ار  گرزب  نانهاک  دینـش ، شرـسمه 
دندرک و ییوگشیپ 

. دعب تاحفص  ص 60 و  یجنم -) کی  يوجتسج  ) ذقنم نع  ثحبلا  يدهم - حلاف  - 1
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214 ص :
. درک دهاوخ  تیاده  تاجن  ییاهر و  يوسهب  ار  مدرم  وا  هکنیا 

ثعاب هک  دش  رهاظ  نامـسآ  رد  ياهدنـشخرد  رون  وا ، تدالو  ماگنه  هب  هک  دـننکیم  رکذ  ار  بلطم  نیا  زین  ییادوب  بتکم  ذـخآم  عبانم و 
هدرک مالعا  هتفگ و  نخس  دلوت  عقوم  رد  زین  ادوب  دوخ  و  دنتـسیاب ، شیوخ  ياپ  رب  اهگنل  دنونـشب و  اهرک  دنیآرد و  نخـس  هب  اهلال  دش 

. دوب دهاوخ  تانئاک  رورس  وا  هک  تسا 
رد اما  تشادن ، ادوب  دلوت  زا  یعالطا  چیه  ایالامیه  ياههوک  رد  نکاس  نادـهاز  ناضاترم و  زا  یکی  هک  دـناهدرک  رکذ  عبانم  نیا  نینچمه 

دنکیم ادیپ  عالطا  یجنم »  » دلوت عوضوم  زا  وا  ورنیا  زا  دوب ، هدش  اپرب  هکئالم  فرط  زا  هک  درک  هدهاشم  ار  ینشج  نامسآ  رد  لاح  نیع 
هدنیآ وا  هک  داد  تراشب  وا  ردام  ردپ و  هب  دیسر و  وا  هب  ات  تفر  وس  نآ  هب  هدومن و  ادیپ  ار  وا  لحم  ادوب ، بناج  زا  رون  عشعشت  قیرط  زا  و 

. تشاد دهاوخ  یناشخرد 
زا ییاهر  تاـجن و  عوضوم  اـب  یطاـبترا  چـیه  هک  دراد  هراـشا  ییاـهر  هلوقم  زا  یـصاخ  عون  هب  هدـنهدتاجن »  » ِییادوب موهفم  اـجنیا  رد 

لکـشم رهوج  هک  ناونع  نیا  تحت  دوشیم ، رـصحنم  ضحم  یحور  ییاـهر  هلوقم  هب  هکلب  درادـن ، راـبهعجاف  میخو و  یعاـمتجا  عاـضوا 
. تسا هتفهن  شیاهيداش ، اهمغ و  همه  اب  يویند ؛ یگدنز  نتم  رد  اهناسنا 

ملظ و زا  شمدرم  تاجن  ییاهر و  تهج  ار  یتبثم  شقن  نآ  رد  هدـنهدتاجن »  » هک تسا  یعون  نآ  فلاـخم  هدـنهدتاجن »  » عون نیا  هتبلا 
«، درف  » هن دنراوتسا  تما »  » ساسارب هک  دوشیم  هدید  مالـسا  دوهی و  نید  ياههنومن  رد  هک  روطنامه  دنکیم ، افیا  جنر  یتخبدب و  روج و 

دزن تایح  يورخا  موهفم  هکنیا  دوجو  اب  يورخا - يویند و  شخب  ود  هب  ار  نامز  هکنیا  نمض 
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215 ص :
هب اما  دننکیم . میسقت  دراد - دوجو  ینید  ياههاگتسد  رثکا  رد  تراشب  هلأسم  زا  یتایاکح  هکنیا  مغر  هب  تساسران و  فیعض و  نایدوهی 

ماظن هک  هعومجم  نآ  گنهرف  اب  یگنتاگنت  دنویپ  تیاهنرد  گنهامه و  دوخ  ینید  هفسلف  اب  دیاب  اهنآ  راتخاس  ماظن  يدیلک  رصانع  بیترت 
، تسا هدش  هظحالم  اضاضق  نیا  تفر ، هراشا  نآ  هب  هک  ادوب  ردام  باوخ  رد  ورنیا  زا  دشاب . هتشاد  تسا  نآ  هب  هتسباو  نآ  هفسلف  ینید و 
- ییادوـب هشیدــنا  رد  اـهتدالو  ددــعت  اـی  خــسانت  يداـقتعا  هاگتــسد  رد  مـسجت  نـیعت و  بـتارم  نیرتـالاب  رگناـشن  دیفــس  لــیف  اـًـلثم 

. تسا مسیئودنه ) مسیئادوب - ) يدنه

نانوی رصم و  میدق  ياهندمت  رد  هدنهدتاجن »  » زا اههنومن  یخرب  رکذ 

رد اًلثم  تفای ، يرشب  ياهندمت  رگید  رد  ار  نآ  ریظن  ناوتیم  هک  تسا  ییاهلاثم  ناونعهب  ًافرـص  مینکیم ، هراشا  نآ  هب  اجنیا  رد  هچنآ 
کی روهظ  تاعقوت  اهییوگشیپ و  تبسن  نامه  هب  دشیم ، رتدایز  مدرم  رب  یسایس  يداصتقا و  ياهراشف  هچره  رـصم ، هنعارف  میدق  خیرات 

فورعم هک  ینوعرف  خیرات  زا  دیدج  هلحرم  کی  ياتسار  رد  درکیم . ادیپ  ققحت  هلأسم  نیا  ًالومعم  و  دیدرگیم ، رتشیب  یجنم (1)  هاشداپ 
، تسا اجنآ  رد  نادـناخ  نیتسخن  راذـگناینب  رابنیلوا و  يارب  رـصم  هدـننک  هچراپکی  هک  انیم »  » اب دروم  نیا  تسا ، رارمتـسا  تاـبث و  هب 

مدرم نایمرد  فاحجا  ملظ و  ساسحا  یتیاضران و  شیازفا  تلع  هب  مراهچ ، نادناخ  رصع  نایاپ  رد  هدیدپ  نیا  دش و  رهاظ 

. دعب تاحفص  ص 9 و  ذخأم ، نامه  - 1
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216 ص :
. دیدرگ رارکت  مراهچ  موس و  نادناخ  نارود  رد  گرزب  هثالث  مارها  نتخاس  رثا  رد 

، دـشابیم عر »  » يادـخ هب  هتـسباو  هک  سلوبویله »  » دـبعم نانهاک  زا  یکی  رـسمه  تفگیم  هک  دـش  ادـیپ  ییوگشیپ  کـی  عطقم  نیا  رد 
هلیـسو نیدب  دش و  دهاوخ  هنعارف  زا  یکی  سپـس  هدش و  عر »  » يادخ دبعم  رد  نانهاک  نیرتگرزب  زا  وا  هک  دروآ  دهاوخ  ایندهب  يدولوم 

. درک دهاوخ  لقتنم  تسا ، مجنپ  نادناخ  نامه  هک  دیدج  نادناخ  کی  هب  ار  تنطلس  وا 
دش و ادیپ  يرگید  يوگشیپ  تفرگارف ، ار  روشک  یگتفشآ  بوشآ و  تشاذگ و  یناوتان  فعـض و  هب  ور  هنعارف  میدق  تلود  هک  یماگنه 

تـسا تاحنمأ »  » نامه هک  دوشیم  دـلوتم  اقیرفآ ) یلامـش  ياهربرب  «) هبون  » نیمزرـس هب  قلعتم  نز  کی  زا  بونج ، زا  یهاشداپ  هک  تفگ 
« سوسکه  » موق وا  هک  ددرگیم ، رارکت  زین  سمحأ »  » اـب عوـضوم  نیمه  دـنکیم و  يراذـگهیاپ  ار  رـصم  هنعارف  نادـناخ  نیمهدزاود  هک 

. دیامنیم يراذگناینب  رصم  هنعارف  خیرات  رد  ار  رصم  دیدج  تلود  دنکیم و  نوریب  رصم  نیمزرس  زا  ار  رگزواجت 
: هک دناهدرک  رکذ  هنوگنیا  شروهظ ، زا  شیپ  تاحنمأ ،»  » فیصوت رد 

ایندهب رس  زا  وا  تسا ، هبون »  » نیمزرـس زا  ًاتلاصا  هک  تسا  ینز  رـسپ  هک  دشابیم  انیم »  » ای ینیم »  » شمان دمآ ، دهاوخ  بونج  زا  یهاشداپ  »
وا نامدرم  دنارتسگیم و  نیمز  رد  ار  یتسود  حلـص و  هدرک و  هچراپکی  ار  تکلمم  هاگنآ  تفرگ ، دهاوخ  لیوحت  ار  دیفـس  جات  هدمآ و 
رد دنام ، دهاوخ  یقاب  نادواج  ناسنا  رـسپ  هک  درک  دهاوخ  يراک  و  درک . دهاوخ  لاحـشوخ  دنـسرخ و  ار  اهنآ  وا  دـنرادیم و  تسود  ار 

زین اهییایسآ  هتسب و  وا  زا  تشحو  سرت و  طرف  زا  ار  دوخ  ناهد  نیرفآهنتف ، نیچهئطوت و  رگهسیسد و  رورش ، دارفا  هکیلاح 
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217 ص :
زا ار  يریوصت  ییوگـشیپ  نیا  هتبلا   (1) تفرگ .» دنهاوخ  شتآ  وا  بیهل  شتآ و  اب  اهییایبیل ) ) اهیبول دش و  دنهاوخ  هتـشک  وا  ریـشمش  اب 
لاح نیع  رد  اما  روالد ، وجگنج و  تسا  يدرم  وا  دراد ، دوجو  يدوهی  بتک  رد  هچنآ  هب  تسا  کیدزن  یلیخ  هک  دـهدیم  هئارا  یجنم » »

ار اـهنآ  اههروطـسا  هک  تسا  رـصم - مدرم  شیوخ - تما  صوصخم  ًافرـص  حلـص  نیا  دـنکیم و  اـپرب  گـنج  قیرط  زا  ار  حلـص  لدـع و 
. دناهدرک یفرعم  نیمز » لها   » ناونعهب

زا سپ  اًـلمع ، رـصم  اـما  دوشیم ، راکـشآ  ردنکـسا (2)  روـهظ  اـب  هارمه  یناـنوی ، ندـمت  رد  یجنم »  » زا يرگید  هرهچ  هتــشذگ ، نـیا  زا 
یعامتجا یـسایس و  بوشآرپ  نارود  رد  زین  ردنکـسا  ِدوخ  دوب . میهـس  يدایز  دودحات  هرهچ ، نیا  لیمکت  میـسرت و  رد  هنعارف ، تموکح 

يراب دـنبیب و  راتـشک و  جاور  اب  مأوت  هرود  نیا  تفای و  تدالو  دوب ، هدـنکفا  هیاس  نانوی  روشک  هینودـقم  رد  زین  وا  يودـب  هریـشع  رب  هک 
دوجوهب يدایز  ياهدیدرت  کش و  پیلیف »  » شردپ هب  وا  باستنا  بسن و  ِتحص  عوضوم  هک  اجنآ  ات  دوب ، نانآ  نیب  رد  یقالخا  یسنج و 
دـشابیم شرهوش  دوب  دقتعم  هک  تسا  نومآ  يادخ  نامه  ردنکـسا  یقیقح  ردپ  هک  دش  یعدم  سایبملوا »  » شردام لاح  نیع  رد  دروآ ،

نیا دندرک  شالت  نومآ ، يادـخ  نانهاک  دـش ، رـصم  دراو  ردنکـسا  هک  یماگنه  اذـل  درکیم ، نیقلت  ردنکـسا  هب  مادـم  ار  عوضوم  نیا  و 
. دننک خسار  ردنکسا  ناور  حور و  رد  ار  مهوت 

ص 173 و 174 ج 2 ، ۀمیدقلا - رصم  نسح - میلس  - 1
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زا یکی  رد  بـش ، نآ  رد  هـک  یلعـشم  نآ  دـننام  تـسوا ، دـلوت  تحـص  رگناـشن  هـک  هدـش  رکذ  ییاهناتـساد  ردنکـسا  هریــس  رد  ًاـنمض 

(1) و داد ، دهاوخ  تسکـش  ار  نیمز  قرـشم  يامت  ردنکـسا ) ) وا هک  نامجنم  نایوگـشیپ و  هتفگ  نینچمه  دش ، هتخورفا  نیمز  ياههشوگ 
. تسا هدوب  هریت  هایس  يرگید  لالز و  یبآ  گنر  هب  ردنکسا  ياهمشچ  زا  یکی  هک  دوشیم  هتفگ 

نیع رد  اما  دوشیم ، کیدزن  ماع  روطهب  نامرهق  يوگلا  ناـمه  هب  رتشیب  دوخ ، یناـنوی  ماوقا  ناـیمرد  ردنکـسا  هنومن  امیـس و  حرط  هچرگ 
، داد تاجن  يرابودـنبیب  يرگیـشحو و  یناـماسبان و  بوشآ و  زا  ار  ناـنآ  وا  اریز  تسا ، هدـنهدتاجن »  » کـی داـعبا  هدـنریگربرد  لاـح 

رگید ياهتلم  يارب  وا  و  دوب ، هتفرگارف  نانوی  هفـسلف  رد  دوخ  هدومزآراک  ناملعم  زا  هک  دوب  ییاهسرد  اب  داـضتم  اهبیـسآ  نیا  هکارچ 
رگلاغــشا ناـیناریا  زا  هدـنهدتاجن  ناوـنعهب  ار  وا  هـک  رــصم  هـمه  زا  لـبق  دـمآیم و  رامــشهب  یجنم »  » درک حـتف  ار  ناـشروشک  هـک  زین 

. دنتسنادیم
شیارگ زا  رثأتم  دـشاب و  هتـشاد  بسانت  نآ  يدام  ياـههشیر  تعیبط و  اـب  ناـنوی ، ثاریم  رد  یجنم »  » قایـس کبـس و  هک  دوب  یعیبط  اذـل 

نودب و  دـشاب ، دنتـسه  فصتم  نادـب  یقرـش  نایدا  هک  کیزیفاتم  هدـیچیپ  ثحابم  رد  ندرک  قارغا  ياجهب  هناتـسرپتب ، ماخ  ياهروطـسا 
دنکیم راکشآ  ار  هجیتن  نیا  دوخ  نایناریا ، ندمت  رد  تشدرز »  » مسیئودنه و رد  انشرک »  » لثم يرگید  ياههنومن  یـسررب  هعلاطم و  کش 

زا کیره  اما  دشخبیم ، ققحت  ار  یجنم »  » قایس کبس و  هک  ییاهتلاح  نآ  رد  كرتشم  رصانع  دوجو  مغرهب  هک 

ص 34 رصم - يدهم - حلاف  - 1
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دراد قلعت  نآ  هب  هک  هقطنم  نامه  یگنهرف  يایفارغج  ای  ندمت و  نامه  هفسلف  زا  اهیگژیو  نیا  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  تایـصوصخ  اهنآ 

. تسا هتساخرب 

یمیهاربا نایدا  رد  یجنم »  » تیصخش

فورعم حیـسم  هب  هک  تسا  ياهنومن  یجنم »  » عون نیرتمهم  و  تسا ، مالـسا  تیحیـسم و  تیدوهی ، نید  ناـمه  یمیهاربا  ناـیدا  زا  روظنم 
دشخبیم ياهداعلاقوف  تیمها  تلم »  » هب هک  تفای  سیـسأت  يدوهی  رکفت  بوچراچ  رد  هنومن  نیا  یخیرات ، روهظ  بیترت  مکح  هب  و  دش ،

هتـسیز و يودـب  تروـصهب  تسا ، رگناـیامن  يربـع ) ) یناربـع لـیابق  زا  يدادـعت  رد  هک  تلم  نیا  هتبلا  تسین ، نید  نآ  دوـخ  زا  رتـمک  هک 
دیما و نیرتمهم  هک  تسا  هتخود  یسایس  شرگن  یسانشتفرعم و  هب  مشچ  لاح  نیع  رد  دراد و  دربن  گنج و  هب  شیارگ  هتفای و  شرورپ 

ناهج ياهورین  یگریچ  تردـق و  رباربرد  وا  اما  دوش ، یلوتـسم  نارگید  رب  هاگنآ  دزاـسب ، دـنمورین  تکلمم  کـی  هک  دوب  نیا  شیوزرآ 
راب اهیلباب و  تسدهب  رابکی  هدـیدپ  نیا  و  دـندرب ، نیب  زا  هدرک و  ناریو  دوب ، هتخادرپ  هتخاـس و  تکلمم  رد  هچنآره  دروخ و  تسکش 

طیارـش نآ  رد  دریذپب ، ار  متـس  ملظ و  دش  ریزگان  دمآرد و  تلذ  تراسا و  هب  تلم  هک  دوب  اجنیا  تفریذپ ، ماجنا  نایمور  تسدهب  رگید 
رگید رابکی  دراد و  اپب  ار  نامیلـس  هدشناریو  دبعم  هرابود  دیایب و  وا  ات  تفرگ  لکـش  یجنم » هاشداپ   » يایؤر هک  دوب  راوشد  رابهعجاف و 

ار وا  هک  یـسک  ياـنعم  هب  يربـع  ناـبز  رد  حیـسم  هژاو  (و  حیـسم زج  تسین  یـسک  رظتنم  هاـشداپ  نآ  و  دـنادرگزاب ، ار  هدـشمگ  نیمزرس 
، هاشداپ نامه  ینعی  دنشاب ، هدرک  یلامنغور 
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. تسوا يراذگجات  بادآ  زار و  زمر و  ءزج  وا  ندرک  یلامنغور  اریز 

رهـش رد  ناـنآ  يزکرم  هعماـج  نورد  ياهشیدـنا  دیـسرن ، ناـیاپ  هب  زین  متـس  ملظ و  درکن و  روـهظ  حیـسم  دیـشک و  لوـطهب  راـظتنا  یتـقو 
مزال نینچمه  دشاب ، هتـشاد  يدام  تیوه  تسین  مزال  ًاترورـض  حیـسم  هک  نومـضم  نیدب  دمآ ، دیدپ  اهیمور  لاغـشا  تحت  و  میلـشروا » »

رامشهب يونعم  تیرومأم  کی  رتشیب  هکلب  دشاب  نارگلاغشا  هرطیس  زا  تلم  ندرک  دازآ  اب  طابترا  رد  ناشیا  یشخبییاهر  تیرومأم  تسین 
هک هلـضاف ) هنیدم  ) هتفر تسد  زا  هدـشمگ و  نیمزرـس  تکلمم و  نآ  و  دوشیم ، هصالخ  هانگ  تراسا  زا  ناسنا  تاجن  هرابرد  هک  دـیآیم 

ار اههشیدنا  راکفا و  نیا  یکدنا  هدـع  هتبلا  یکاخ ، ینیمز و  هن  ییاروام  ینامـسآ و  تسا  ینیمزرـس  دـیآ ، دوجوهب  دوش و  اپرب  تسا  رارق 
. دندمآیم رامشهب  دوهی  نافعضتسم  زا  ًابلاغ  دنتفریذپ و  دوب ، هدش  حرطم  حیسم ) ) عوسی مانهب  هرصان  رهش  زا  يدرم  فرط  زا  هک 

زا مالـسلا  هیلع  یـسیع  ندش  دلوتم  ناتـساد  زا  ادج  نآ ، نشور  حضاو و  یخیرات  داعبا  همه  اب  هنومن ، نیا  تفرـشیپ  ریـس  هک  دنامن  هتفگان 
یمهم لماع  دوخ  نیا  هک  دـشاب  هتفرگ  تروص  ییوشانز  ای  جاودزا و  هکنیا  نودـب  حیـسم ،) ردام  ) مالـسلا اهیلع  میرم  مانهب  هرکاب  يوناب 

تیحیسم رد  مونقا  هس  موهفم  هک  دوب  رذگهر  نیمه  زا  و  حیسم ، یـسیع  يدوجو  تعیبط  نوماریپ  یتوهال  کیتکلاید  کی  لوحت  رد  دوب 
اذل دش و  ریـسفت  تیرـشب ، ینابرق  ناونعهب  حیـسم » ندش  هدیـشک  بیلـص  هب   » يارجام ورنیا  زا  سدقلاحور ، رـسپ و  ردـپ ، دـمآ : دوجوهب 

یصالخ و هب  دش  لیدبت  عوضوم  هک  دوب  نیا  تفرگ ، رارق  يزاسزاب  دروم  دنکیم ، مایق  نآ  هب  یجنم  هک  یـشخبییاهر  و  تاجن »  » موهفم
نامه تیحیسم ، دزن  هیلوا  هانگ  زا  روظنم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ًانمض  هانگ ،»  » زا ییاهر 
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. تسا مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هانگ 

ًافرـص دوب ، هتـساخرب  دوهی  نید  نورد  زا  دوـب و  هدـش  حرطم  حیـسم (1)  تیـصخش  اـب  هطبار  رد  هک  ياهنومن  قایـس و  کبـس و  نیا  هتبلا 
تالاعفنا لعف و  هب  هک  دـمآیم  رامـشهب  یـسایس  لمع  یعون  کفنیال  ءزج  هکلب  دوبن ، یفـسلف  راـکفا  اـی  یتوهـال و  ياههشیدـنا  ناونعهب 

ثعاب هنومن  نیا  حرط  اذل  و  دیـسر ، تیناسنا  عیـسو  حطـس  هب  تشذگ و  كدنا  نایدوهی  تیدوهی و  هدودحم  زا  اًلمع  هک  دیماجنا  یگرزب 
يونعم و حوطـس  هیلک  رد  تیلاعف  ییایوپ و  دـحرد  یناـهج  راـتخاس  کـی  هب  دوش و  هتـسکش  تیدوهی  هتـسب  ینوزلح و  تیدوجوم  دـش ،
زا یخرب  مالسا  هک  یلاح  رد  درک ، در  نآ  عرف  لصا و  اب  ار  تیحیسم  یجنم »  » هموظنم دوهی  تناید  اذل  ددرگ ، یهتنم  يداصتقا  یـسایس و 

میرم ترضح  يارب  هانگ  نتسناد  یفتنم  مالسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  توبن  نآ  دروم  نیلوا  و  تفرگ ، هدهعرب  تفریذپ و  ارنآ  رـصانع 
نینچمه وا و  ندـش  هدیـشک  بیلـص  هب  عوضوم  لاح  نیع  رد  اما  دوب ، مالـسلا  هیلع  حیـسم  تدالو  هویـش  زاجعا  هب  ناعذا  مالـسلا و  اهیلع 

. دادرارق یمالسا  يدیحوت و  بوچراچ  رد  ار  حیسم  ترضح  شریذپ  تیاهنرد  و  تفریذپن . ار  وا  ندش  ینابرق  ییاهر و  تاجن و  ثحبم 
دوب دهاوخ  یجنم »  » نامه وا  هک  ارچ  درک ، اطع  دعب  ناراگزور  رد  ار  یمهم  شقن  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هب  مالـسا  هتـشذگ  نیا  زا 

یخرب هتبلا   (2) دسرب ، ارف  نامزلارخآ  هک  هاگنآ  دروآیمرد ، ياپ  زا  ناهج  رد  ار  متس  ملظ و  هک 

. حیسم رگید  يامیس  حاوسلا - سارف  هب : دینک  عوجر  - 1

. دعب تاحفص  ص 305 و  لاّجدلا - حیسملا  بویا - دیعس  هب : دینک  هاگن  - 2
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هراشا يدـهم  هنومن  هب  ناوتیم  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  دـناهدرک  هضرع  ار  یجنم  يامیـس  زا  يرگید  ياههنومن  یمالـسا ، قرف  ای  فیاوط و 

. تسا هیفوص  هاگدید  زا  يرگید  هعیش و  رظنم  زا  يدهم  يامیس  یکی  دراد : هرهچ  ود  یمالسا  ندمت  گنهرف و  رد  هک  درک 

همتاخ

اهندمت نیب  كرتشم  ياهدیدپ  دوجو  هدنهدناشن  یجنم »  » هنومن ای  موهفم  هک  دیآیم  تسدهب  بلطم  نیا  هتـشذگ ، ياهثحب  عومجم  زا 
هفـسلف فالتخا  زا  یـشان  قرف  نیا  دنکیم و  قرف  يرگید  اب  نآ ، نیدامن  ِتعیبط  تایئزج و  اهنآ  زا  کیره  رد  هک  تسا  فلتخم  نایدا  و 

. دشابیم ندمت  ای  نید  ره 
ياراد هک  تسا  يریذـپدیدجت  ياهيدـنمناوت  رگناـشن  هکلب  تسین ، هدـشیط  ثداوح  هتـشذگ و  هب  قلعتم  ًافرـص  هنوـمن »  » نیا اـًلومعم  و 

جراخ و ملاع  رد  طورـش ، یخرب  ندـشمهارف  اب  دـناوتیم  اًـلمع  هک  تسا  یعاـمتجا  ياـهینوگرگد  رییغت و  داـجیا  يارب  یگرزب  تیلاـعف 
زا عون  نیا  هب  لصتم  ِیتخانـش  یتفرعم و  داعبا  تابثا  ای  یفن  يانعمهب  یعاـمتجا ، يرادـفده  دـُعب  نیا  هتبلا  دـنک ، ادـیپ  ققحت  یعقاو  روطهب 

یـسررب يارب  نآ  بسانم  دتم  ندـیزگرب  فلتخم و  دـید  هیواز  اب  هیـضق ، دـُعب  ودره  هب  دـیاب  هکلب  تسین ، ینامیا  ياهتفرعم  ای  تاداقتعا 
. تسیرگن بناوج ، زا  کیره 
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ذخآم عبانم و 

. رشن خیرات  نودب  ةرهاقلا ، ۀملاطبلا - دهع  یف  رصم  خیرات  یحصن - میهاربا  - 1
1989 م. ةرهاقلا ، ماصتعالاراد ، ۀیسایس - ةءارق  لاّجدلا / حیسملا  بویا - دیعس  - 2

. رشن خیرات  نودب  ةرهاقلا ، ۀمیدقلا ، رصم  نسح - میلس  - 3
. رشن خیرات  نودب  توریب ، دشرلانبا ، راد  ذقنُم ، نع  ثحبلا  يدهم - حلاف  - 4

قشمد 2004 م. نیدلا ، ءالع  راد  حیسملل - رخآلا  هجولا  رشن + خیرات  نودب  قشمد ، نیدلاءالع ، راد  ۀیناسنإلا ، نید  حاوسلا - سارف  - 5
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224 ص :
: دنیامرف هّجوت  مرتحم  ناگدنناوخ 

یبلاطم هب  نآ ، زا  یشخب  رد  و  هتخادرپ ، عوضوم  هب  دوخ  دید  هیواز  زا  هک  تسا  یحیسم  شیـشک  کی  هاگدید  هدمآ ، هلاقم  نیا  رد  هچنآ 
نوماریپ نایحیـسم  زا  یخرب  تارظن  اب  زیزع  ناگدنناوخ  ندش  انـشآ  لیلد  هب  اهنت  و  تسین ، ینتفریذپ  مالـسا  هاگدـید  زا  هک  هدومن  دانتـسا 

. تسا هلاقم  هدنسیون  اب  اوتحم  تیلوؤسم  نیاربانب  میاهدروآ . ار  نآ  تیودهم ، عوضوم 

تیحیسم ینید  هشیدنا  رد  هدنهدتاجن 

: همدقم

كوژ لئوماس  شیشک  هتشون :
ملع ای  ییاـهر  تاـجن و  ملع  ینعی  )، SOTERIOLOGY يژولویرتیـس )»  » مانهب لقتـسم  تسا  یملع  دوخ  تیحیـسم ، رد  هدنهدتاجن 

ای ( ANTHEROPOLOGY) يژولوپرتنا اـب  یگنتاـگنت  مکحتـسم و  طاـبترا  ًاـعبط  عوضوم  نیا  تاجن (1) و  ثحبم  اب  طـبترم  مـالک 
دیوگیم ملع  نیا   (2) دراد . دیوگیم  وا  تشونرـس  تعیبط و  ناسنا و  لصا  دروم  رد  سدقم  باتک  هچنآره  یـسانشناسنا و  ملع  نامه 

. دراد رارق  گرم  تبوقع  تحت  تسا و  راکهانگ  راکهبت و  دـساف و  دـنوادخ ، لـباقم  رد  دوخ ، تعیبط  تشرـس و  رظن  زا  یناـسنا ، ره  هک 
دنوادخ بناج  زا  ییاهر  عوضوم  ریبدت  یسررب  هب  رظان  رتشیب  میتسه ، نآ  یسررب  هعلاطم و  لاح  رد  هک  تاجن ) ) يژولویرتیس ملع  اما   (3)

بوسحم سدقم  باتک  تاعوضوم  نیرتمهم  زا  یکی  ییاهر  تاجن و  ملع  و  تسا .

ص 735 یماظنلا ، توهاللا  ملع  - 1

ص 428 ج 1 ، ۀیباتکلا ، فراعملاةرئاد  - 2

ص 339 یماظنلا ، توهاللا  ملع  یف  تارضاحم  نسیث ، يرنه  - 3
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225 ص :
توکلم ملاع  رد  مه ، ییاهدـمایپ  عوضوم  نیا  هتبلا  تسا . تیرـشب  یمامت  هب  قلعتم  تساهنارود و  راـصعا و  همه  هدـنریگربرد  دوشیم و 

(1) دوشیم . زکرمتم  حیسم  یسیع  تیصخش  روحم  لوح  هک  دراد 

قیتع دهع  رد  تاجن  ییاهر و  موهفم 

. نانمشد زا  ییاهر  ای  (3) و  یتخس ، انگنت و  زا  تاجن  ای  دـشاب (2) و  يرامیب  زا  ییاهر  يانعم  هب  تسا  نکمم  نآ ، ماع  موهفم  رد  ییاهر 
رطخ (6) ررـض و  يدب و  زا  تاجن  ای  تسا (5) و  ییاهر  صالخ و  ياوشیپ  دوخ  دـنوادخ  هک  مینکیم  هدـهاشم  تالاح ، رتشیب  رد  (4) و 

شخبتاجن تخانش  تفرعم و  نامه  دنوادخ  تفرعم  ًاساسا  دشخبیم و  ییاهر  دهدیم و  تاجن  ار  لیلذ  هراچیب و  نیکـسم و  ریقف و  هک 
(8) ددرگیم . یقلت  مه  اب  فدارتم  شخبتاجن »  » و هَّللا »  » هژاو ود  هک  اجنآ  ات   (7) تسا .

ناسنا هب  تبسن  ادخ  مشخ  ماگنه  یهلا ، تیاضر  بلج 

بلج ای  مشخ و  نیکست  هب  زاین  دنکیم  راکشآ  یهلا  بضغ  تقیقح 

ص 314 یساسألا ، توهاللا  يرار ، زلراچ  - 1

20 ، 5 ءایعشا 38 : - 2

7 ایمرا 30 : - 3

18 لوئماص 3 :  2 - 4

22 جورخ 34 : رفس  - 5

ص 344 سدقملا ، باتکلا  سوماق  - 6

4 عشوه 13 : - 7

ص 317 ج 3 ، ۀیباتکلا ، فراعملاةرئاد  - 8
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226 ص :
. سدقم باتک  بسح  تیاضر ،

ًالوصا (1) و  هدش ، رارکت  زین  راب  دودح 580  هک  دراد  دوجو  تسا  یهلا  بضغ  مشخ و  رگناشن  هک  هملک  زا 20  شیب  قیتع : دهع  رد  - 1
ار یهلا  بضغ  صاخ  روطهب  یتسرپتب ، و  ددرگیم . مهارف  زین  یهلا  بضغ  مشخ و  تابجوم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ینامرفان  هانگ و  اجره 
رد ندـش  میلـست  یبارخ ، یناریو ، راتـشک ، ابو ، لثم  ییاـهالب  هب  مدرم  مومع  ندـش  ـالتبم  لـماش  یهلا  بضغ  هجیتن  (2) و  تخیگنایمرب .

شیپرد ياههار  و  یگنـسرگ و ...  ییاذـغ و  داوم  دوبمک  ندـمآرد و  تراسا  هب  جـالعلا و  بعـص  ياـهیرامیب  یطحق و  نانمـشد ، لـباقم 
. عرـضت هبال و  راـهظا  نتـسج و  لـسوت  ندرک و  هبوت  تسا (3) و  هاـنگ  زا  ندـش  كاـپ  لـماش : یهلا  بضغ  زا  يرود  تهج  هدـش  هتفرگ 
قشاـع و هک  دوشیم  میـسرت  ياهنوگهب  دـنوادخ  هک  تسا  تقو  نآ  رد   (4) ناـهانگ . ندرب  نیب  زا  يارب  دـنوادخ  لـمع  هدارا و  نینچمه 

. تسا هدیرفآ  ار  وا  دوختروص  رب  هک  تسا  یناسنا  اب  هطبار  قاتشم 
نیع رد  اما  هدـمآ ، قیتع  دـهع  رد  هچنآ  دـننامه  تسا ، هدـشن  رکذ  ررکم  روطهب  یهلا  بضغ  ثحبم  هکنیا  مغرهب  دـیدج : دـهع  رد  - 2
هانگ هب  تبسن  یهلا  توادع  ادخ و  ینمـشد  صاخ  هدننکنایب  و  دوشیم . حرطم  ادخ  تیاضر  بلج  يارب  یلـصا  هدیا  کی  ناونعهب  لاح 

یهلا بضغ  تمقن و  ندرب  نیب  زا  يارب  شالت  ناونعهب  یهلا ، مشخ  تمقن و  نآ  ندرک  مارآ  تسا و 

ص 329 یساسألا ، توهاللا  يرار ، زلراچ  - 1

14 هینثت 6 : رفس  - 2

17 - 15 هینثت 13 : رفس  - 3

9 ءایعشا 48 : 38 ؛ رومزم 78 : - 4
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227 ص :
یـسیع دوخ  نآ ، هب  دورو  هار  ییاـهر و  تاـجن و  هیاـپ  ساـسا و  تیحیـسم ، رد  هک  ارچ  تسا ، تلادـع  يارب  تیاـضر  بلج  هکلب  تسین ،

ندنار زا  شیپ  ياهظحل  هک  تسناد  دنوادخ  یجیردت  نالعا  ممتم  ناوتیم  ار  عوضوم  نیا  دشابیم و  تمحر -» یسرک   » ناونعهب حیسم -
هدنهدتاجن هک  دوب  هداد  هدعو  دنوادخ  هک  ییاجنامه  ینعی  دش ، عورش  ندع ، تشهب  زا  ءاوح ) شرـسمه  مدآ و  ) ناسنا ندرک  نوریب  و 

دنوادخ (2) و  دوب ، انـشآ  هعونمم ، هویم  ندروخ  زا  ندرک  يرود  دروم  رد  دـنوادخ  یلبق  راطخا  هب  تبـسن  ناـسنا  هتبلا   (1) دمآ ، دهاوخ 
- هعونمم تخرد - هویم  زا  اما  يروخب ، ینک و  هدافتسا  تشهب  ناتخرد  یمامت  هویم  زا  یناوتیم  وت  : » هک درک  شرافـس  مدآ  هب  راگدرورپ 

«. يریمیم ًامتح  يروخب  نآ  زا  رگا  اریز  يروخن ، رش  ریخ و  ِتخانش 
ذیفنت ندـمآرد و  ارجا  هب  زا  تسا  ترابع  نآ  دوشیم و  ضراع  اـهناسنا  همه  رب  گرم  هک  دـنراد  ناـمیا  تیحیـسم  قرف  فیاوط و  همه 
ذیفنت ندماینرد و  ارجا  هب  هتبلا   (3) تسا . دنوادخ » تلادـع  ، » نآ دوب و  هداد  هّجوت  رادـشه و  نآ  دروم  رد  ار  ناسنا  دـنوادخ ، هک  یبلطم 

. تسوا نأش  زا  رود  هب  مه  نیا  هک  دروآیم  دوجوهب  دنوادخ  صخش  تاذ و  رد  یضقانت  دوخ  ناسنا ، رب  گرم  تبوقع  ندرکن 

گرم عاونا 

تیحیسم موهفم  رد  گرم  عون  هس  دش ، هتفگ  اًلبق  هچنآ  هب  دانتسا  اب 

15 نیوکت 3 : رفس  - 1

16 نیوکت 2 : رفس  - 2

Wayne Grudem. Systematic Theology, p 756 - 3
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228 ص :
: دیآیم تسدهب 

ییادج ناونعهب  ار  نآ  سدقم  باتک  هک  تسا  دـنوادخ  لباقمرد  وا  نایـصع  درمت و  ای  ناسنا  هانگ  هجیتنرد  هک  یبدا :) ) یحور گرم  ًالوا 
زا امـش  ییادـج  بجوم  ناتناهانگ  : » دـیوگیم هیآ  اریز  دوش ، کیدزن  وا  هب  دـناوتیمن  ورنیا  زا  دـنادیم ، ناسنا ، دـنوادخ و  نیب  لـماک 

یتشونرس هجیتن و  هک  یمـسج : گرم  ًایناث   (1) دونشن .» ار  امش  يادص  ات  دناشوپ  امش  زا  ار  وا  هرهچ  امـش ، ياهتیـصعم  هدش و  ناتیادخ 
وت هب  هک  يدروخ  یتخرد  زا  وت ...  هکنیا  يارب  : » تفگ وا  هب  دـنوادخ  هک  هاگنآ  دـنراد ، راـک  ورـس  نآ  اـب  مدآ  نادـنزرف  همه  هک  تسا 
هک ییاج  نامه  يدرگرب ، نیمز  هب  هک  نامز  نآ  ات  دیدرگ ، هدـشنیرفن  نیمز  وت  لمع  ببـس  هب  اما  يروخن ، نآ  زا  ات  مدوب  هدرک  شرافس 

يازج  » هکارچ دراد ، دیکأت  نآ  رب  زین  دیدج  دـهع  (2) و  يدرگیمرب . كاخ  هب  یتسه و  كاخ  زا  وت  هکنیا  يارب  ياهدـش ، هتفرگ  نآ  زا 
هطـساو هب  هک  تسا  نیا  لثم  : » تسا گرم  دوجو  یقیقح  تلع  مدآ  هک  دنکیم  مالعا  تحارـص  اب  سدقم  باتک   (3) تسا ،» گرم  هانگ 

، درک تیارـس  اهناسنا  همه  هب  گرم  بیترت  نیا  هب  دـمآ و  دوجوهب  گرم  هانگ ، هطـساوهب  دـش و  دراو  ملاع  هب  هاـنگ  مدآ ،) ) ناـسنا کـی 
دوجو رـشب  دارفا  هیقب  مدآ و  هیلوا  هاـنگ  نیب  ياهطبار  هچ  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم   (4) دـندش .» هانگ  اطخ و  بکترم  ناـگمه  هکارچ 

هطساوهب ار  رشب  یمامت  دنوادخ  هک  تسا  هنالداع  ایآ  دراد ؟

2 ءایعشا 59 : - 1

17 و 19 نیوکت 3 : رفس  - 2

23 هیمور 6 : - 3

12 هیمور 5 : - 4
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229 ص :
هک دنکیم  تبوقع  ار  يراکهنگ  تعیبط  دنوادخ ، هک  تسا  نیا  خساپ  دهد ؟ رارق  هذـخاؤم  هبـساحم و  دروم  ناسنا  کی  يدـعت  زواجت و 

مدق نایصع  درمت و  فرطهب  هک  دندش  ياهناراکهنگ  ِتعیبط  ثراو  مدآ  نادنزرف  هیلک  اذل  دوشیم . نومنهر  نایصع  هانگ و  يوسهب  مادم 
. درادیمرب

هدش نازادـگ  نشور و  تیربک ) ) درگوگ شتآ و  هطـساوهب  هک  ياهچایرد  رد  تسا ، حور  یمتح  تشونرـس  نامه  هک  يدـبا : گرم  ًاثلاث 
ناشمهس سپ  تسا - نایوگغورد - هیلک  ناتـسرپتب و  نارگوداج و  ناراکانز و  نالتاق و  ناکاپان و  نمؤمریغ و  لماش ...«  هک  دنرادرارق 
ياههتفگ یمامت  ییاهن  هجیتن   (1) تسا .»...  هدش  هتخورفا  تیربک  شتآ و  هطـساو  هب  هک  دنـشاب  ياهچایرد  نامه  رد  هک  دوب  دهاوخ  نیا 

هصالخ دنب  هد  رد  هک  هدرک  عضو  ار  یمظنم  تعیرش  هَّللامیلک ، یسوم  هطساوهب  دنوادخ  تسا . هدنهدتاجن  دوجو  تیمها  رگناشن  قباس ،
: دیامن ظفح  شیوخ  يادخ  اب  ار  شاهطبار  دنک و  تیاده  ییامنهار و  ییاهر  يوسهب  ار  ناسنا  ات  هدش ، هیصوت  و 

. متسه وت  يادخ  راگدرورپ و  نامه  نم  - 1
. نکم هدجس  نم  ربارب  رد  ار  رگید  نایادخ  زا  کیچیه  - 2

. زاسن يراج  نابز  رب  لطاب  هب  ار  نم  مان  زگره  - 3
. رامش مرتحم  ار  هبنش  زور  تسادق  - 4

. دوش ینالوط  ترمع  ات  رادب  یمارگ  ار  تردام  ردپ و  - 5
. ناسرن لتق  هب  ار  یسک  - 6

. نکن انز  - 7

8 ایؤر 21 : - 1
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230 ص :
. نکن يدزد  - 8

. هدن اجیب  قحان و  هب  تداهش  - 9
، دنک تیاعر  ار  شمالک  زا  یـشخب  دهاوخیمن  ناسنا  زا  دـنوادخ  اریز   (1) زودـم . عمط  مشچ  تسا ، تناـکیدزن  هب  قلعتم  هچنآ  هب  - 10
، دزیخرب تفلاخم  هب  اهنآ  زا  یکی  اب  اهنت  دنک و  تعاطا  هدش  دراو  یسوم  تعیرش  رد  هک  ییاهشرافس  همه  زا  هکره  : » دیامرفیم هک  ارچ 

تلادـع لباقم  رد  ناسنا  هنوگچ   (2) دـشاب . هدرک  تفلاخم  تاروتـسد  نآ  همه  اب  هک  یـسک  نوچمه  دوشیم ، راـکهانگ  تاروتـسد  نآ 
قسف و همه  ربارب  رد  نامـسآ ، فرط  زا  یهلا  مشخ  هک  تسا  نیا  يارب  : » دیوگیم سدـقم  باتک  هک  یلاح  رد  دـباییم ؟ تاجن  دـنوادخ 

هکنیا يارب  و  دوـشیم ، راکـشآ  تسا  تبحم  ناـمه  هـک  یـساسا  رـصنع  اـجنیا ، رد   (3) تسا . هدنوشراکـشآ  مدرم ، ناـهانگ  روـجف و 
هک اجنآ  ات  درادیم  تسود  ار  ملاع  هنوگنیا  دنوادخ  نوچ  : » دیوگیم هطبار  نیا  رد  سدقم  باتک  و  تسا ، تبحم  رهظم  دوخ  دنوادخ 
هانگ تلع  هب  اما   (4) دروآ ،» دنهاوخ  تسد  هب  ار  يدبا  تایح  هکلب  دنوشن ، كاله  وا  هب  ناگدـنروآنامیا  ات  درک  ادـف  ار  شاهناگی  رـسپ 

ار یهلا  شریذـپ  یلوبق و  اـت  دـیامن  کـمک  وا  هب  دـنک و  تطاـسو  هلخادـم و  يرگید  درف  تشاد  ترورـض  وا ، یناوتاـن  زجع و  ناـسنا و 
( هَّللا ) سودق يادخ  اب  دروآ و  تسدهب 

17 - 1 جورخ 20 : رفس  - 1

. هعیرشلا - 2

18 هیمور 1 : - 3

16 انحوی 3 : لیجنا  - 4
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(1) دراد . یگتـسب  ییاـهر  تاـجن و  عوضوم  هب  هچنآ  رد  درک  دـهاوخ  ادـیپ  یکین  قاقحتـسا  رذـگهر  نیا  زا  دـشاب و  هتـشاد  تکراـشم 

دنوادخ هک  ناگیار  تسا  یـشاداپ  هکنیا  ینعی  تمعن ؛ قیرط  زا  نآ  ندروآ  تسدهب  ینعی  تیحیـسم ، موهفم  رد  تاجن  ییاهر و  عوضوم 
هک یسک  يارب  نآ  دیباییم و  ییاهر  تاجن و  یهلا ، تمعن  هطـساو  هب  امـش  هکنیا  يارب  ، » تسا هدرک  اطع  رـشب  همه  هب  حیـسم  هطـساوهب 
ارچ اما   (2) دنکن » تاهابم  دشورفن و  رخف  نآ  هطـساوهب  یـسک  ات  تسین ، دـشاب ، رـشب  لامعا  هطـساوهب  هکنیا  ای  دـشاب ، یهلا  هیطع  دوخ 

دنوادخ هملک  حور و  حیسم  هک  دهدیم  خساپ  اسیلک  تسا ؟ هدنهدتاجن  اهنت  حیـسم  هک  دنراد  نامیا  ای  داقتعا و  هلأسم  نیا  هب  نایحیـسم 
بـضغ مشخ و  زا  تیرـشب  تاجن  يارب  یهلا  ریبدـت  کی  ناونعهب  رـشب ، تروصهب  وا  مسجت  هتخیمآرد و  وا  اب  رهوج  نامه  اب  ینعی  تسا ؛

رد دـشابیم . دروخیم  تسکـش  یهلا  تعیرـش  ظفح  دـنوادخ و  تیاضر  بلج  رد  رـشب  هکنآ  زا  سپ  يویند ، یمتح  ياهیتسپ  یهلا و 
(3) درادرب .» ار  ملاع  ناهانگ  ات  هدمآ  هک  تسا  دنوادخ  هرب  وا  : » دیوگیم حیسم  دروم  رد  ایرکز ) نبا  ییحی  ) انحوی اجنیمه 

تیرشب یجنم  ناونعهب  حیسم 

تاذ نامه  یجنم و  نامه  حیسم  هک  دراد  داقتعا  نامیا و  اسیلک 

ص 310 یساسألا ، توهاللا  يرار ، زلراچ  - 1

9 - 8 فا 2 : - 2

29 انحوی 1 : لیجنا  - 3
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ناراکهنگ دنوادخ  وا  هطـساوهب  هک  دراد  هفیظو  هاشداپ  ای  نهاک و  ای  ربمایپ  کی  لثم  ًاقیقد  وا  تسا و  شیوخ  هدـننکینابرق  هتفایمسجت و 

وا هک  یشقن  نیرتمهم  (1) و  دیامنیم . تیبثت  دنکیم ، هزات  ار  سفن  هک  سدقلاحور  هلیـسوهب  ارنآ  دـنک و  توعد  رافغتـسا  هبوت و  هب  ار 
: تسا ریز  حرشهب  دشاب  هطساو  رد  دیاب  هک  یتافص  اهیگژیو و  عومجم  مدرم . ادخ و  نیب  دوشیم  هطساو  هک  تسا  نیا  دنکیم  افیا 

. دنک ادف  اهناسنا  يارب  ار  دوخ  دناوتب  ات  ياهتشرف ، هن  دنکیم  ادیپ  يرشب  تعیبط  تلاح و  حیسم  اذل  دشاب : ناسنا  سنج  زا  دیاب  وا  - 1
ناونعهب ار  دوخ  دـهاوخیم  هکنآ  دـیاب  دـشاب و  بیع  صقنیب و  دـیاب  ینابرق  یـسوم  تعیرـش  قباطم  و  دـشاب : هاـنگ  زا  رود  دـیاب  وا  - 2

حیسم و  دشاب : هتشاد  تیهولا  هبنج  دیاب  وا  - 3 (2) حیسم . دوب  نینچنیا  و  دشاب ، هانگ  اطخ و  زا  یلاخ  دنک ، میدقت  تیرشب  ياجهب  ینابرق 
ناتردـپ هکنآ  زا  لـبق  : » دـیوگیم ناـیدوهی  هب  وا  هدرکن . زاـغآ  نارگید - لـثم  دـلوت - ودـب  زا  ار  شدوجو  وا  و  تسادـخ ، هملک  حور و 

(4) دش .» دونشخ  دید و  وا  و  دنیبب ، ارم  راگزور  ات  دوب  لاحشوخ  میهاربا  ناتردپ  : » تسا هتفگ  زین  (3) و  متشاد » دوجو  نم  دشاب ، میهاربا 

ص 735 یماظنلا ، توهاللا  ملع  - 1

26 اهیناربع 7 : - 2

58 انحوی 8 : - 3

56 انحوی 8 : - 4
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هدنهدتاجن حیسم  ندمآ  نوماریپ  قیتع  دهع  ياهییوگشیپ 

هدیسر نایاپ  هب  تباتک  رظن  زا  قیتع ، دهع  رافـسا  همه  حیـسم ، دالیم  زا  شیپ  لاس 450  ندیـسرارف  اب  هک  دیوگیم  لیوادکم  شوج  رتکد 
ناونعهب حیـسم  دروم  رد  اهنآ  بلغا  تسا و  ییوگـشیپ  دودـح 333  لماش  هک   (1) عوسی ) ) حیـسم هب  هژیو  ياهییوگـشیپ  همه  لماش  هک 

تماعز و دنوادخ  دوب و  دهاوخ  يزیگناتفگـش  دولوم  حیـسم  هک  دنکیم  ییوگشیپ  یبن  يایعـشا  باتک  اًلثم  دـنکیم ؛ تبحـص  یجنم 
لقن ءایعـشا  زا  هک  يرگید  ییوگـشیپ  نـینچمه  ءایعـشا 619 ،) ) تـسا یتـسود  حلـص و  لوارقــشیپ  وا  هداد و  رارق  وا  شود  رب  ار  يربـهر 

وا ماـن  دـمآ و  دـهاوخ  اـیندهب  هرکاـب  يرتـخد  مکـش  زا  ادـخ  نـیا  دوـب و  دـهاوخ  دـسج  ياراد  حیــسم  هـکنیا  هـب  دراد  هراـشا  دوـشیم ،
رد وا  هکنیا  دوب و  دهاوخ  ربدم  يدرف  حیسم  هک  دنکیم  ییوگشیپ  یبن ، ياخیم  هکیلاح  رد   (2) تسا . تسام ) اب  ادخ  يانعمهب  ) لئوناما

(3) دش . دهاوخ  دلوتم  محلتیب  رهش 

هدنهدتاجن ناونعهب  شدوخ  دروم  رد  حیسم  تامیلعت 

و تسیک ؟ وا  لماش : دوشیم ، حرطم  مئاد  هک  ییاهلاؤس  هدـش و  عقاو  لدـج  ثحب و  دروم  زورما ، هب  ات  دـلوت  ودـب  زا  حیـسم ، تیـصخش 
رابکی متسه (4) و  مدوخ  نم  هک  دیوگیم  کی  مادک  دیسرپ : شنادرگاش  زا  وا  دوخ  یتح 

ص 189 ًارارق ، بلطتی  دیدج  ناهرب  لیوادکم ، شوج  - 1

14 ءایعشا 7 : - 2

2 اخیم 5 : - 3

13 یتم 16 : لیجنا  - 4
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حیسم  (1) متسه ؟ مدوخ  نامه  نم  دییوگیم  ناتمادک  امش ، اما  دندرک :- رارکت  ار  نارگید  نخس  هک  یماگنه  درک - لاؤس  اهنآ  زا  رگید 

هطلـس و ياراد  یـسک  هک  دوریم  راکهب  یناـمز  رد  اـًلومعم  ریبعت  نیا  و  درکیم ، دـیکأت  متـسه  مدوخ  نم  تراـبع : رب  دوخ  تاـمیلعت  رد 
: دیوگیم اًلثم  دشاب ، تنطلس 

نامیا نم  هب  هکره  دـش و  دـهاوخن  هنـسرگ  رگید  سپ  دروآیم ، يور  نم  هب  دـنک ، لوبق  ار  نآ  هکره  متـسه ، یگدـنز  نان  نامه  نم  - 1
ِنآ زا  یگدنز  ات  ماهدـمآ  نم  - 3 (3) دـباییم . تاجن  دوش ، نم  دراو  هکره  متـسه و  رد  نامه  نم  - 2 (2) دوشیمن . هنشت  زگره  دروآ ،

(10 انحوی 10 : لیجنا  ) دشاب نانآ  هب  قلعتم  تسا  رترب  هچنآ  دشاب و  اهنآ 
(. 11 انحوی 10 : لیجنا  ) دنکیم نادنفسوگ  يادف  ار  شناج  هک  تسا  یسک  حلاص  ناپوچ  و  متسه ، حلاص  ناپوچ  نامه  نم  - 4

وا ِنآ  زا  یگدـنز  رون  هکلب  دوریمن ، هار  یکیرات  رد  رگید  دـیامن ، لاـبند  ارم  هار  دـنک و  يوریپ  نم  زا  هکره  مناـهج ، رون  ناـمه  نم  - 5
هدنز هکره  دش و  دهاوخ  هدنز  دریمب ، رگا  یتح  دروآ ، نامیا  نم  هب  هکره  و  مایگدـنز ، ریخاتـسر و  زور  نامه  نم  - 6 (4) دوب . دهاوخ 

(5) درم . دهاوخن  زگره  رگید  دروآ ، نامیا  نم  هب  دشاب و 

15 یتم 16 : لیجنا  - 1

35 انحوی 6 : لیجنا  - 2

9 انحوی 10 : لیجنا  - 3

5 : 9 12 ؛ انحوی 8 : لیجنا  - 4

25 : 11 انحوی ]  ] لیجنا - 5
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235 ص :
(1) نم . قیرط  زا  رگم  دیایب  ردپ  يوسهب  دناوتیمن  سکچیه  متسه ، یگدنز  قح و  نامه  هار و  نامه  نم  - 7

تاجن ییاهر و  جیاتن 

بوسحم یساسا  هدیقع  کی  ناونعهب  هکلب  دوریم ، رامشهب  دیاوف  نیرتگرزب  زا  رشب ، زا  تباینهب  حیسم  گرم  اهنتهن  ناهانگ : هرافک  - 1
. دنتسه هیواز  گنس  ودره ، هک  نامیا  تمعن و  تناید  دننام  تسا  زیامتم  هک  دوشیم 

شیالاپ كاپ و  نامیا ، هطـساوهب  اـم  هک  اریز  ، » تسا هدـش  اربم  كاـپ و  صخـش  نیا  هک  دـنک  مـالعا  دـنوادخ  هکنیا  ینعی  ندرک  كاـپ 
هب ات  مسیونیم  امش  يارب  منادنزرف !  » (2) دهدیم . شمارآ  حیسم  نامراگدرورپ ، هطساوهب  میراد ، مالـس  دورد و  دنوادخ  اب  ام  میاهدش و 

حلاص ردقنارگ و  دنزرف  حیسم ؛ یـسیع  نامه  هک  میراد  عیفـش  ردپ  دزن  ام  سپ  دنک ، اطخ  رـشب  دارفا  زا  یکی  رگا  و  دیورن ، هابتـشا  اطخ و 
و راکهنگ : درف  يورخا  تازاجم  - 2 (3) ملاع .» همه  ناهانگ  يارب  هکلب  ام ، ناهانگ  يارب  اهنتهن  تسا ، نامناهانگ  هرافک  وا  هک  دـنوادخ ،
، دـنک ادـیپ  داحتا  گرم  ماگنههب  دوشب و  یکی  حیـسم  اب  هدرک - هزنم  كاپ و  ار  وا  حیـسم  هک  یـسک  نامه  ینعی  نمؤم  هک  تسا  نیا  نآ 

یگدنز هانگ و  زا  گرم  هک  تسا  نامه  نیا  و  نیون ، یگدنز  هریاد  هب  دنکیم  لقتنم  رـش ، رد  یگدنز  میدـق  هریاد  زا  ار  وا  حیـسم ]  ] سپ
. دوشیم هدیمان  دنوادخ  يارب 

6 انحوی 14 : لیجنا  - 1

1 و 2 هیمور 5 : - 2

1 و 2 انحوی 2 : لیجنا  - 3
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راذگنید ناونعهب  حیسم 

هک ایند  ملاع  رد  ار  سدـقم  باتک  دراد و  تیمکاح  تنطلـس و  اههدرم  اههدـنز و  رب  ایند  ملاع  رد  وا  هک  داد  میلعت  شنادرگاـش  هب  حیـسم 
ار يراذگنید  هفیظو  همه  هکلب  دهدیمن ، میلعت  ار  ازج  زور  تبقاع  سکچیه  هب  ردـپ  دـهدیم . میلعت  مدرم  هب  تسا ، حیـسم  شرع  نامه 

هاگشیپ رد  ام  همه   (1) تسا . ناسنا  رسپ  وا  هکنیا  يارب  دومرف ، تیانع  زین  ار  نید  تیمکاح  تنطلس و  وا  هب  و  تسا ...  هدرک  اطع  رسپ  هب 
(2) میهد . سپ  باسح  تسا  هداد  ماجنا  رش  ریخ و  زا  نامندب  هچنآ  دروم  رد  ات  داتسیا  میهاوخ  حیسم 

وا درومرد  حیسم  نادرگاش  یهاوگ 

وا دندش ، دترم  دنتشگرب و  وا  زا  نانآ  زا  يرایسب  دندش و  رفنتم  وا  زا  دوهی  موق  هک  هاگنآ   (3) یتسه ، هدنز  يادخ  رسپ  حیسم ، نامه  وت  »
يدبا نخس  هک  یلاح  رد  میورب ، هک  يوسهب  راگدرورپ ، يا  دنتفگ : دیورب ؟ دیهاوخب  زین  امـش  دیاش  : » تفگ شاهناگهدزاود  نادرگاش  هب 

، سلوپ هک  روطنامه   (4) یتسه .» هدنز  يادخ  رـسپ  حیـسم  نامه  وت  هک  میتخانـش  ار  وت  میدروآنامیا و  وت  هب  ام  و  تسوت ؟ دزن  یگدنز 
، تسا دنوادخ  تافص  باقلا و  ءامـسا و  ياراد  حیـسم   (5) تسا ،» دنوادخ  یندـیدان  تروص   » وا هک  دـنکیم  یفرعم  هنوگنیا  ار  حیـسم 

: هدنهدتاجن ناونعهب 

27 ، 22 انحوی 5 : لیجنا  - 1

. هیمور - 2

16 یتم 16 : لیجنا  - 3

68 انحوی 6 : لیجنا  - 4

15 یسولوک 1 : - 5
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( هحفص  4 (؟؟؟؟ لودج

1
2
3
4
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ییاهر تاجن و  عوضوم  اب  نآ  طابترا  حیسم و  تازجعم 

وا هب  یسک  رگا  تسا و  تنطلس  تردق و  ياراد  وا  هک  داد  یهاگآ  شناوریپ  هب  تفای و  ترهش  تازجعم ، ندروآ  هطساوهب  حیسم  یـسیع 
. دنک هزجعم  نیا  زا  شیب  دناوتیم  دروآ ، نامیا 

: دوشیم رکذ  ریز  حرش  هب  حیسم  یسیع  تازجعم  تسیل  کنیا 
2
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« راذگنید یجنم و  ناونعهب  حیسم   » هب اسیلک  فارتعا 

هدش دیکأت  عوضوم  نیا  رب  دیآیم و  رامـشهب  اسیلک  خیرات  رد  يرهوج  مهم و  تاکن  زا  یکی  حیـسم ، هطـساوهب  ییاهر  تاجن و  عوضوم 
هک تسا  هیریصیق »  » رد سرطپ  تافارتعا  ياتسار  رد  هدیقع  نیا  هک  دندقتعم  اهیـضعب  (1) و  تسین . قولخم  اـما  تسا  دولوم  وا  هک  تسا 

کی ناونعهب  هک  دـشابیم  یکیلوتاـک  یحیـسم  فیاوط  هیلک  لوبق  دروـم  فارتـعا  رارقا و  نیا  هتبلا   (3) تسادخ ، رسپ (2)  نامه  حیـسم 
يدـیلک حیـسم ) ) وا هک  دـنراد  لوبق  همه  نایلیجنا ) ) مسیناتـستورپ بهذـم  ای  و  ناراتفگ ) تسار  ) سکدوترا بهذـم  رد  ای  عماج و  هدـیقع 

هک نانچنآ  دیآیم ، رامـشهب  هتفایسیـسأت  هزات  ای  هدـش  بعـشنم  یحیـسم  فیاوط  زا  کیره  هدـیقع  یتسرد  نامیا و  نومزآ  يارب  تسا 
(4) دهدیم . میلعت  سدقم  باتک  ًاقیقد 

نآ لحارم  ییاهر و  تاجن و 

هک تسا  یتاجن  هجیتنرد  نآ  هدرک و  تیانع  اهنآ  هب  رشب  هانگ  لکشم  يارب  یلح  هار  دنوادخ  هک  دنراد  داقتعا  عطاق  روطهب  نایحیسم  همه 
دوخ باتک  رد  لماک  قاحسا  رتکد  هک  نانچنآ  هلحرم - هس  رد  ار  نآ  نومـضم  ناوتیم  و  هدرک ، حرطم  ار  نآ  حیـسم  هطـساوهب  دنوادخ 

: دومن هصالخ  هدروآ - مسجم » يونعم  قیاقح   » مانهب

ص 638 یحیسملا ، رکفلا  خیرات  يرضخلا ، انح  - 1

ص 134 روصعلاربع ، ۀیحیسملا  زنریک ، لیریا  - 2

16 یتم 16 : - 3

ص 85 یحیسملا ، نامیإلا  تایساسأو  قئاقح  ۀمالس ، میسن  كزربس و  ك . ر . - 4
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ماجنا بیلص  رب  حیسم  گرم  اب  هارمه  هتشذگ  نامز  رد  رما  نیا  و  يونعم ، ِگرم  هانگ و  نیسپاو  تبوقع  زا  نمؤم  درف  ییاهر  تاجن و  - 1
نمؤم درف  یگدنز  رد  حیسم  تایح  اب  هارمه  لاح ، نامز  رد  رما  نیا  و  هانگ ، هطلس  زا  نمؤم  درف  ییاهر  تاجن و  - 2 (2) تسا (1) . هتفرگ 

هانگ مسجت  زا  نمؤم  درف  ییاهر  تاـجن و  - 3 (4) تسا . هتفرگ  ماجنا  دـسریم  ددـم  وا  هب  زامن  قیرط  زا  هک  سدقلاحور (3)  يورین  اب  و 
(5) تفرگ . دهاوخ  ماجنا  شتشگزاب  يورین  هطساوهب  هدنیآ  رد  هک 

ذخآم عبانم و 

: رشان هرهاق ، هبهو ، مایلیو  رظن  ریز  ج 1 و 3 ، ۀیباتکلا ، فراعملاةرئاد  - 1
1988 م. ۀیحیسملا ، ۀفاقثلاراد 

: رشان هرهاق ، شوج ، لیوادکم ، ًارارق ، بلطتی  دیدج  ناهرب  - 2
2004 م. ۀیحیسملا ، ۀفاقثلاراد 

. شوج لیوادکم ، ۀبحملا ، تایح  حیسملا ، توهال  - 3
. شوج لیوادکم ، سینم ، رونلادبع ، - 4

1971 م. ۀیحیسملا ، ۀفاقثلاراد  رشان : ةرهاقلا ، یماظنلا ، توهاللا  ملع  - 5
. یحیسم ناشیشک  زا  ياهدع  ملق  هب  سدقملا ، باتکلا  سوماق  - 6

16 رم 16 : 18 ؛ ، 16 وی 3 : - 1

. ةروصم ۀیحور  قئاقح  سلوب ، لماک  قاحسا  - 2

2 ورن 8 :  16 الغ 5 : ، 25 بع 7 : - 3

18 - 14 فأ 3 : - 4

21 ، 2 یف 3 : - 5
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245 ص :
. ندرألا نامع ، لیودلاک ، زلراچ  يریار ، یساسألا ، توهاللا  - 7

2005 م ۀیفاقثلا ، ۀیلیجنألا  ۀئیهلا  رشان :
: رشان ةرهاقلا ، يرنه ، نسیث ، یماظنلا ، توهاللا  ملع  یف  تارضاحم  - 8

1978 م ۀیحیسملا ، ۀفاقثلاراد 
2000 م. ةرانملا ، ۀبتکم  رشان : هرهاق ، همالس ، سلکین  همجرت  یحیسملا ، نامیإلا  تایساسا  قئاقح و  - 9

1986 م. قرشملاراد ، رشان : توریب ، بیجن ، سویوتنآ  رظن  ریز  همجرت  یباتکلا ، توهاللا  مجعم  - 10
1994 م رمتسم ، روطهب  توهال  شزومآ  همانرب  یناو / مدورج  یماظنلا ، توهاللا  - 11

1981 م ۀیحیسملا ، ۀفاقثلاراد  رشان : هرهاق ، انح ، يرضخلا ، یحیسملا ، رکفلا  خیرات  - 12
(1) 1992 م . حبصلا ، بکوک  لریا ، زنریک ، ، USA روصعلاربع ۀیحیسملا  - 13

. دوشیم رکشت  ناشیا  زا  هلیسونیدب  هک  تسا  هدیدرگ  همجرت  یسراف  هب  ناج  ازریم  ياقآ  طسوت  شیامه  تالاقم  تسا  رکذ  نایاش  - 1
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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